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ATA PLENÁRIA Nº 2/2021/CFA

 

ATA DA 2ª REUNIÃO PLENÁRIA/2021

 

Data:          15 de janeiro de 2021

Horário:     09h às 12h

Local:        Sede do CFA – Brasília/DF

 

PARTICIPANTES:

A – Conselheiros Federais presentes

1. Adm. Fábio Mendes Macêdo – AC
2. Adm. Jociara Márcia da Silva Correia – AL
3. Adm. Herlígenas Corrêa de Oliveira Araújo – AP
4. Adm. José Carlos de Sá Colares – AM
5. Adm. Roberto Ibrahim Uehbe – BA
6. Adm. Francisco Rogério Cristino – CE
7. Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior – DF
8. Adm. Tiago Nóbrega Stival - GO
9. Adm. Norma Sueli Costa de Andrade – MT

10. Adm. Alex Sandre Rodrigo Pereira Cazelli – MS
11. Adm. Gilmar Camargo de Almeida – MG
12. Adm. Mauro dos Santos Leônidas – PA
13. Adm. Marcos Kalebbe Saraiva Maia Costa – PB
14. Adm. Sandro de Morais de Medeiros – PR – Conselheiro Suplente
15. Adm. José Carlos Gomes de Souza – PE
16. Adm. Pedro Alencar Carvalho Silva – PI
17. Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio – RJ
18. Adm. Júlio Francisco Dantas de Rezende – RN
19. Adm. Cláudia de Salles Stadtlober – RS
20. Adm. Ivanilda Frazão Tolentino – RO
21. Adm. Ellen Regina dos Santos Lobo – RR
22. Adm. Evandro Fortunato Linhares – SC
23. Adm. Mauro Kreuz – SP
24. Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa – SE
25. Adm. Rogério Ramos de Souza – TO

B – Ausências Justificadas

1. Adm. Hércules da Silva Falcão – ES
2. Adm. José Samuel Miranda de Melo Júnior – MA
3. Adm. Amilcar Pacheco dos Santos – PR

 

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO

1. ABERTURA



31/05/2021 SEI/CFA - 0786925 - Ata Plenária

https://sei.cfa.org.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=847253&infra_sistema… 2/5

O Presidente Mauro Kreuz cumprimentou os presentes, dando-lhes boas vindas.

 

2. APRECIAÇÃO DAS ATAS DA 6ª E 7ª SESSÕES PLENÁRIAS, REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE
2020, EM BRASÍLIA//DF

Em votação, o Plenário aprovou as atas em apreço.

 

3. COMUNICAÇÕES / DELIBERAÇÕES

3.1. Considerações e reflexões da Presidência – Informa�vo

O Presidente expôs a real situação financeira do CFA e do Sistema CFA/CRAs, citando que os reflexos da pandemia e da
situação do País gerou dificuldades em diversos níveis em todo o País. Destacou que durante o ano de 2020 foram
necessárias medidas firmes para conter os custos fixos altos, o CFA promoveu desligamentos de nove funcionários por meio
de PDV para cumprir o obje�vo de redução de custos, além de outras providências para gerar economicidade nos gastos.
Além disso, o Presidente citou que o orçamento a�ngiu diretamente o PRODER. Apresentou os números quanto às receitas
e despesas.

Na sequência, o Presidente Mauro Kreuz apresentou o orçamento aprovado para 2021, destacando que houve redução
drás�ca de custos nas Câmaras e nos demais custos operacionais, citando a real situação financeira do CFA e que espera a
colaboração de todos para cumprir as metas. No�ciou que será realizada a reunião de imersão para definir novas estratégias
a ser realizada em dois dias com a presença de toda a Diretoria.

Com a palavra, o Cons. Evandro Linhares citou a necessidade de ligar as ações do Sistema CFA/CRAs à representa�vidade,
citando que em 2013 iniciou-se um trabalho árduo junto ao Poder Legisla�vo e com afinco, mencionando que se o
Administrador perceber que o Sistema CFA/CRAs está a�vo defendendo os direitos da Profissão e o campo de atuação
compreenderá mais claramente a importância do Conselho de Fiscalização. Com a palavra, o Cons. Mauro Leônidas
comentou que a fiscalização é muito importante e tem-se observado que sempre que há um concurso público há
ques�onamentos sobre o campo do Administrador e todas as vezes que o CRA consegue reverter um edital em favor dos
profissionais de Administração gera um impacto posi�vo, por exemplo, lembrando que todas as ações necessitam de
recursos, mas acredita ser possível direcionar as ações buscando outras estratégias, citando que a fiscalização dá suporte
importan�ssimo neste sen�do.

O Cons. Fábio Macedo comentou que no Estado do Acre os profissionais sentem que há uma ação de fiscalização séria e
atuante e gerou retorno inclusive nas eleições com maior par�cipação. Citou que o CRA-AC está bastante inserido no
Estado, com ações em diversas ins�tuições, inclusive na Administração Pública, hoje o CRA é procurado para par�cipação e
interação com outras ins�tuições públicas e privadas, com diversas ações de termos de cooperação técnica, citando a
importância, inclusive, na u�lização do IGM.

O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior citou que o Sistema CFA/CRAs se dis�ngue da OAB, citando que a profissão de
Advogado é muito bem definida e possui um aporte diferenciado e, no caso da Administração, não há especificamente
reserva legal, citando que o problema é também de iden�dade da profissão, o que precisa ser melhor analisado e
trabalhado. Citou a importância da imersão e que há muito tempo solicita a realização deste encontro para traçar novas
estratégias para o Sistema CFA/CRAs também no que tange à fiscalização.

O Cons. Roberto Ibrahim Uehbe citou que cada Estado tem suas peculiaridades, há casos par�culares, citando dificuldades
das Universidades no Estado da Bahia, agravado com a pandemia com a graduação, que precisa de um olhar atento, e
destacou que a área de comunicação também é importante, acrescentado que é preciso um programa de recebíveis. O
Presidente Mauro prestou esclarecimentos quanto à u�lização do sistema SEI e o processo de cobrança, envio de boletos,
bem como a u�lização do sistema da Implanta.

O Cons. Marcos Kelebbe citou que cada Regional tem a sua autonomia, mas o CFA precisa realmente “dar um choque de
gestão”, citando a necessidade de iden�ficar cases de sucesso nos Regionais e aplica-los em outros, bem como ações
similares de sucesso devem ser implementadas tendo em vista manter o Sistema CFA/CRAs mais integrado. O Presidente
Mauro mencionou que o olhar deve ser sistêmico voltado para o todo.

O Cons. Jorge Humberto citou sobre o SEI e a cobrança, destacando que a não quitação da anuidade e ainda a geração de
boleto gerará ainda mais custo. Sobre a par�cipação na ação parlamentar citou a necessidade de maior atuação quanto ao
PL em tramitação que impacta sobre a LEI 4769/65, que aborda a necessidade de o Administrador assinar, o que gerará um
forte impacto se o Sistema CFA/CRAs alcançar esta vitória. O Cons. Carlos Alberto Ferreira Junior comentou a respeito e
destacou a necessidade de corrigir dificuldades de comunicação entre o CFA e os Regionais, no sen�do até de obter
respostas às demandas enviadas.

Na oportunidade, o Adm. Isaías Santos e Adm. Ana Maria Ferreira repassaram informações importantes sobre o
funcionamento do CFA, quanto à estrutura e o quadro pessoal, realizações de reuniões e eventos com a par�cipação dos
Conselheiros Federais, citando as exigências de ro�nas quanto à concessão de diárias e passagens, além da importância do
envio da declaração de imposto de renda em envelope lacrado, em cumprimento às orientações do TCU, cujos
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procedimentos devem ser cumpridos no SEI – Sistema Eletrônico de Informações, bem como a necessidade de jus�fica�va
de ausência, quando for o caso, com antecedência. Informado, ainda, sobre os procedimentos e trâmites realizados em cada
Diretoria, principalmente quanto à Resolução Norma�va que precisa seguir o rito estabelecido pela ISO 9001. Foram
apresentados os integrantes das Câmaras e demais setores que compõem o CFA, com a função específica de cada um, as
principais competências do CFA. O Presidente Mauro Kreuz recomendou o encaminhamento da apresentação aos
Conselheiros Federais e seus Suplentes. Na oportunidade, a Cons. Norma Sueli citou que o CRA-MT também fez
apresentação semelhante. O Cons. Fábio citou que foi produzido pelo CFA o Guia de Gestão do Sistema CFA/CRAs, que foi
resgatado para pontuar os Conselheiros e Presidentes sobre temas de interesse do Sistema em todos os assuntos que
permeiam o interesse do Sistema CFA/CRAs no sen�do de nortear cada um dos novos profissionais empossados. Sobre o
assunto, o Presidente Mauro destacou a importância da publicação.

 

3.2. Calendário de Reuniões – Exercício 2021 –Delibera�vo

O Presidente Mauro Kreuz apresentou o calendário de reuniões para o ano de 2021, tendo sido prestados os
esclarecimentos sobre a realização das reuniões plenárias e dos Fóruns de Presidentes, além dos eventos Nacionais
realizados do CFA previstos para o ano em vigor.

Após discussão, o Plenário aprovou, por unanimidade, o calendário. Foi informado que o mesmo será encaminhado aos
Conselheiros Federais e aos CRAs.

 

3.3. Eleições CRA-RS. (Presidente) – Delibera�vo

O Presidente Mauro Kreuz expôs que, como é de conhecimento de todos, as eleições do CRA-RS está sob júdice quanto aos
dois terços desde 2018, tendo em vista que as eleições foram canceladas por um mandato de segurança, uma liminar, que
determinou que todos os Conselheiros fossem man�dos até a decisão de mérito. Relatou que em 2020 houve a eleição de
um terço com embaraços graves e ressaltou que teve que determinar uma intervenção no processo eleitoral do CRA-RS.
Relatou que a intervenção foi muito exitosa e fez que as eleições ocorressem de forma tranquila e parabenizou os membros
da Comissão Eleitoral, ao Coordenador da CIN, à Adv. Rosilane Resende e ao Adv. Marcelo Dionísio por todo o suporte nesta
intervenção. Apenas para informação, houve mais uma tenta�va de anular esta úl�ma eleição em que um dos membros de
uma das chapas Adm. Joanês Rodrigo entrou com o pedido de mandato de segurança contra o Presidente da Comissão
Eleitoral que era o responsável pelas eleições para que fossem anuladas, mas o Juiz indeferiu o pedido de isenção de custas
e deferiu o mandato de segurança ordenando o recolhimento das custas.

Sobre a decisão judicial, o Adv. Marcelo Dionísio, Assessor Jurídico do CFA, relatou que o mandato de segurança tem como
objeto a anulação das úl�mas eleições de um terço que foram repe�das, as iniciais marcadas para outubro foram
canceladas por ato do Conselho Federal realizada em 15/dezembro e o objeto deste mandato de segurança é anular esta
eleição de um terço. Citou que os autores alegaram que haveria alguma desvantagem no processo eleitoral. O Juiz não
concedeu a liminar e solicitou maiores esclarecimentos visto que toda a tese formulada inicialmente demanda uma auto
dilação probatória com juntada de documentos, oi�va de interessados, inclusive de membros de chapas concorrentes,
sendo já uma indica�va do Juiz no sen�do de que o mandato de segurança, por ser uma ação de natureza e pedido de
urgência, não seria uma maneira adequada para o que ele quer e pede que esclareça quais são os atos que está atribuindo
ao coordenador da Comissão Eleitoral, Presidente do Conselho, do CFA e também do CRA e para que ele jus�fique o
cabimento da medida judicial que impetrou. O Presidente Mauro Kreuz informou que o que está em pauta para deliberação
são as eleições para dois terços.

O Presidente Mauro Kreuz prosseguiu com a leitura do parecer apresentado pela Comissão Permanente Eleitoral por meio
do qual apresenta, em conformidade com o Regulamento Eleitoral vigente, RN nº 567/2019, nas condições apresentadas e
decisão judicial, e propõe a convocação de novas eleições para o CRA-RS, a composição de novo colégio eleitoral com todos
os Administradores que foram excluídos do Sistema CFA e para resguardar a realização de novas eleições sem que ocorra o
mesmo fato e outro cancelamento, o CFA designou a CPE para supervisionar diretamente o processo eleitoral no âmbito do
Rio Grande do Sul, determinando ainda a instauração de processo administra�vo com vistas à apuração das irregularidades,
bem como iden�ficação dos agentes cuja ação ou omissão tenha contribuído para os fatos que ensejarem o cancelamento
das eleições, tendo sido esclarecido que já se apurou por relatório especifico o dano à causa, foi definido o valor pelo
Plenário e pela Diretoria Execu�va do CFA e o CRA-RS terá que ressarcir o CFA dos custos gerados pela nova eleição de um
terço.

Neste sen�do, verificou-se que o CFA adotou providências cautelares à apuração e resolução dos problemas que ensejaram
o cancelamento das eleições/2020 no âmbito do CRA-RS, sendo as eleições remarcadas para ocorrerem em 15/12/2020
sobre a supervisão e controle direto deste Conselho Federal por meio de sua Comissão Permanente Eleitoral. Diante o
exposto no parecer, a CPE apresentou a necessidade da convocação de imediato de novas eleições no CRA-RS, cumpridas
todas as formalidades que o caso requer. A ideia é imediatamente iniciar os trabalhos para a realização das eleições dos dois
terços no CRA-RS para dar fim a esta celeuma que de certa forma macula a imagem daquele Regional da sua comunidade
profissional e de todo o Sistema CFA/CRAs.

Sobre o tema, a Cons. Claudia Stadtlober relatou a situação no CRA-RS com a manutenção da Diretoria que tem gerado
situações constrangedoras e destacou a necessidade de realizar o quanto antes o processo eleitoral, nos termos que
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determinou o Judiciário, para dar fim a esta celeuma do quadro atual. Ressaltou a necessidade de muita atenção para que
não haja risco de posteriormente ocorrer outra impugnação. Citou ainda que acredita não ser benéfica ao Regional a
manutenção da Diretoria.

Com a palavra, o Assessor Jurídico, Adv. Marcelo Dionísio, esclareceu que o cancelamento das eleições se deu em razão de
uma das chapas concorrentes ter perdido as eleições e ao tentar demonstrar que 152 (cento e cinquenta e dois)
profissionais teriam ficado de fora do processo eleitoral e, em decisão, o Juiz suspendeu os efeitos das eleições e meses
depois decidiu pela anulação da eleição e realização de novo pleito, entretanto, o processo está arrastando por mais de dois
anos e não houve a concre�zação do processo eleitoral, tendo sido os recursos interpostos com efeitos protelatórios e já
passados mais de dois anos não houve a realização de novas eleições, além de prorrogar a discussão por tempo
indeterminado, assim, se faz necessário o Plenário definir a realização ou não de novas eleições naquele Regional para a
tomada das providências necessárias por parte do CFA.

Em referência, o Cons. Rogério Bohn manifestou a necessidade de definir o quanto antes a situação do Regional e reafirmar
a seriedade do Sistema CFA/CRAs. A Cons. Claudia Stadtlober citou que o CRA-RS não possui problemas de gestão,
mencionando que foi consultada pela Presidente do CRA-RS sobre a ação jurídica e manifestou o seu posicionamento
contrário, pois julga que o mais importante é a jus�ça e fazer o que é certo, respeitando a escolha dos profissionais de
Administração do Estado.

O Cons. Marcos Kelebbe expôs que o fato gerou, inclusive, alteração no número de Conselheiros Federais man�dos no
Regional, gerando uma discrepância com Regimento do CRA, com número maior que o permi�do. Em referência, o
Presidente Mauro Kreuz esclareceu que as eleições de dezembro para um terço seguem a Resolução Norma�va atual
vigente e os custos deverão ser ressarcidos pelo CRA-RS, mas lembrou que o processo eleitoral em questão ainda está
regido pela Resolução anterior e portanto as novas eleições terão que ser arcadas pelo Conselho Federal de Administração.

Após discussão, o Presidente Mauro Kreuz colocou em deliberação a proposta da CPE quanto à convocação imediata de
novas eleições no CRA-RS. E, posto em votação, o Plenário aprovou, por unanimidade, o parecer da CPE para a realização
imediata no CRA-RS, tendo sido autorizado pelo Plenário que a Presidência tome as providências necessárias para a
realização do processo eleitoral e dar celeridade necessária para a sua realização.

 

4. APRECIAÇÃO DA ATA DA 1ª REUNIÃO PLENÁRIA DE DIPLOMAÇÃO E POSSE, REALIZADA NO DIA 14 DE
JANEIRO DE 2021, EM BRASÍLIA/DF.

O Plenário aprovou, por unanimidade, a ata em apreço.

 

5. AGENDA

Reuniões Plenárias dias 02 e 03 de março/2021, em Brasília/DF.

 

6. ENCERRAMENTO

Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz manifestou os seus agradecimentos aos pares pela confiança e apoio, colocando-
se à disposição de todos, parabenizando mais uma vez os Conselheiros Federais empossados, passando a palavra ao Vice-
Presidente Rogério Ramos, que manifestou que é com muita alegria que se finda o ciclo da gestão anterior e se inicia novo
ciclo com novos parceiros, parabenizando os Conselheiros Federais empossados,dando por encerrada a sessão.

       

Lida e aprovada a ata, assinam:
 
 
 

Adm.  Francisco Rogério Cris�no Adm.  Mauro Kreuz

Diretor Administra�vo e Financeiro Presidente do CFA

CRA-CE nº 1904 CRA-SP nº 85872

 

Documento assinado eletronicamente por Adm. Francisco Rogério Cris�no, Diretor(a), em 05/03/2021, às 17:36,
conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Mauro Kreuz, Presidente, em 08/03/2021, às 13:42, conforme horário
oficial de Brasília.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador
0786925 e o código CRC 4387B8E3.

Referência: Processo nº 476900.000183/2021-01 SEI nº 0786925
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