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ATA DA 1ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA EM 2022
 

 
DATA:           19 de janeiro de 2022
HORÁRIO:   13h47min às 17h10min
LOCAL:         Sede do CFA, em Brasília/DF
 
PRESIDÊNCIA: Adm. Mauro Kreuz
SECRETARIA: Adm. Francisco Rogério Cris�no
 
 
 
A – Conselheiros Federais presentes

1. Adm. Mauro Kreuz – SP, Presidente
2. Adm. Rogério Ramos de Souza – TO, Vice-Presidente
3. Adm. Francisco Rogério Cris�no – CE, Diretor da CAF
4. Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior – DF, Diretor da CFR
5. Adm. Mauro dos Santos Leônidas – RS, Vice-Diretor da CFP
6. Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa – SE, Diretor da CDI
7. Adm. Gilmar Camargo de Almeida – MG, Diretor da CRIE
8. Adm. Fábio Mendes Macedo – AC, Diretor da CGP
9. Adm. Marcos Kalebbe Saraiva Maia Costa – PB, Diretor da CEPE

B –Convidados

1. Adm. José Carlos de Sá Colares– AM
2. Adm. Amilcar Pacheco dos Santos - PR

C – Ausências jus�ficadas
 
      1. Adm. Cláudia de Salles Stadtlober – RS, Diretora de Formação Profissional
 

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO
 

1. ABERTURA

O Presidente Mauro Kreuz cumprimentou os membros da Diretoria e colaboradores presentes na sessão, comunicando e seguida que o colaborador Herson Freitas
ascendeu ao cargo de Coordenador da Câmara de Comunicação e Marke�ng e desejou sucesso e êxito ao colaborador.

 

2. APRECIAÇÃO DA ATA DA 8ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, REALIZADA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2021, EM BRASÍLIA/DF

Em apreciação a ata foi aprovada por unanimidade de votos.

 

3. CONSIDERAÇÕES E REFLEXÕES DA PRESIDÊNCIA

O Presidente Mauro Kreuz se reportou às agressões que a Presidência, a Junta Interventora do CFA, à exceção do Cons. Marcos Kalebbe, e o Plenário do CFA vem
sofrendo devido à instauração da Intervenção do CRA-PE. Citou que as agressões têm o obje�vo de denegrir a imagem dos acima referidos. Informou não entender a
mo�vação uma vez que a decisão não é monocrá�ca ou tão pouco pessoal. Em seguida, pontuou algumas acusações exaradas e informou que na sessão plenária do
dia 21 de janeiro será proposta a abertura de processo é�co contra o autor das acusações. Ato con�nuo, solicitou a inclusão de assuntos delibera�vos, quais sejam:
cons�tuição de Comissão Especial Implanta, reajuste salarial dos funcionários do CFA e solicitação de apoio financeiro para reforma da sede do CRA-RO.

 

4. PROPOSTA DE REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 279, DE 11/08/2003, QUE REGULAMENTA NO ÂMBITO DO SISTEMA CFA/CRAS A
SUBSTITUIÇÃO DE CONSELHEIRO EFETIVO SUPLENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (PRESIDENTE / ASJ)

O Presidente Mauro Kreuz informou que alguns CRAs u�lizam a Resolução Norma�va CFA nº 279/2003 para tornar habitual o que aquela norma�va trata como
excepcionalidade e salientou que esta prá�ca não é saudável. Com a palavra, o Dr. Marcelo Dionísio, Assessor Jurídico do CFA informou que a Resolução Norma�va
em questão trata da subs�tuição dos conselheiros efe�vos pelos suplentes e que o ar�go primeiro traz texto da Lei 4.769/65, mas que o texto da Resolução
Norma�va em alguns pontos traz incompa�bilidades, dentre eles, a permissão para que Conselheiro Suplente de um terço subs�tua Conselheiro Efe�vo de outro
terço e inteiramente a critério do Presidente do Conselho Regional. Ato con�nuo o Presidente Mauro Kreuz colocou em deliberação a proposição de revogação da
RN 279/2003, que foi aprovada por unanimidade de votos e seguirá para apreciação do Plenário do CFA.

 

5. APRECIAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA INTERLOCUÇÃO COM A IMPLANTA. (PRESIDENTE)

O Presidente Mauro Kreuz informou que foram criados vários grupos de trabalho por como resultado do ENAF e que o relatório per�nente ao grupo de trabalho
Implanta Informá�ca sugeriu a cons�tuição de Comissão Especial para Interlocução com a Implanta Informá�ca Ltda. Diante disto, o Presidente Mauro Kreuz



apresentou a composição da referida Comissão:

I - Coordenador

Adm. Evandro Fortunato Linhares – Conselheiro Federal Efe�vo

II - Membros

Adm. Hélio Tito Simões Arruda – Presidente do CRA MT – Coordenador Adjunto;

Adm. Cleide da Silva Marinho -  Gerente Administra�vo do CRA-PB - Membro;

Adm. Joel Silva Gomes – Assessor de Tecnologia do CRA-BA – Membro

José Carlos de Araújo Ferreira – Coordenador de Tecnologia do CFA – Membro

Atribuições:

1. Iden�ficar a situação atual do SISTEMA IMPLANTA nos Regionais;

2. Analisar e acompanhar o andamento dos trabalhos por parte da IMPLANTA;

3. Solicitar as devidas implantações, alterações e ou correções conforme relatório emi�do pelo Grupo de trabalho do ENAF, dando prioridade para as questões
mais estratégicas e urgentes de acordo com as necessidades apontadas pelos CRAS;

4. Criar um modelo padrão de acompanhamento das melhorias de forma padronizada com a devida integração do SISTEMA CFA/CRAS.

Em apreciação a cons�tuição da Comissão Especial em referência foi aprovada por unanimidade de votos.

 

6. 1ª ALTERAÇÃO DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2022. (PRESIDENTE)

O Presidente Mauro Kreuz informou que o CRA-PA propôs a realização das reuniões da Diretoria Execu�va do CFA e do Fórum de Presidentes juntamente com o
Fórum Internacional de Administração em Belém/PA. Diante disto, a reunião da Diretoria Execu�va do CFA será realizada no dia 25 e o Fórum de Presidentes do
Sistema CFA/CRAs em 26/09/2022. Em seguida, apresentou proposição para realização da reunião da Diretoria Execu�va e Sessões Plenárias nos dias 19 a
21/10/2022, previstas inicialmente para os dias 26 a 28/10/2022. Em deliberação as alterações foram aprovadas por unanimidade de votos.

 

7. APRECIAÇÃO DO AD REFERENDUM DA DOAÇÃO DA IMPRESSORA PARA O CRA-PE. (CAF)

O Presidente da Junta Interventora do CRA-PE, Cons. Amílcar Pacheco informou que a solicitação se deve ao fato de que a impressora daquele Regional requer
conserto, mas que há incertezas quanto ao sucesso da recuperação da referida impressora. Registramos que a doação se deu por meio do Termo de Doação nº
1/2021/CFA a par�r do processo SEI nº 476900.003732/201-91, documento SEI nº 1127114 .Em deliberação o ad referendum foi homologado por unanimidade de
votos. O Cons. Amílcar Pacheco agradeceu à Diretoria Execu�va pela concessão.

 

8. APRECIAÇÃO DOS BALANCETES DO CFA REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. (CPAC)

O Coordenador da Comissão Permanente de Contas, Cons. Amílcar Pacheco procedeu a breve resumo sobre os balancetes em referência ao tempo em que informou
que a apresentação detalhada daqueles balancetes será feita quando da sessão plenária a ser realizada no dia 20/01/2022.

Balancete de outubro de 2021 – Parecer CPAC nº 13/2021 - Documento SEI nº 1033818 - Processo SEI nº 476900.003042/2021-31

Parecer da Comissão: A Comissão Permanente de Análise de Contas, por unanimidade, é de opinião que o balancete do Conselho Federal de Administração,
referente ao mês de outubro/2022, reúne condições para ser aprovado pelo Plenário do CFA.

Balancete de novembro de 2021 – Parecer CPAC nº 15/2021 – Documento SEI nº 1080765 – Processo SEI nº 476900.003412/2021-31.

Parecer da Comissão: A Comissão Permanente de Análise de Contas, por unanimidade, é de opinião que o balancete do Conselho Federal de Administração,
referente ao mês de setembro/2021, reúne condições para ser aprovado pelo Plenário do CFA.

Em apreciação, por unanimidade de votos a Diretoria Execu�va aprovou os balancetes referentes aos meses de outubro e novembro/2021 encaminhando-os para
apreciação do Plenário do CFA.

Finda a apreciação dos balancetes o Presidente Mauro Kreuz comunicou a publicação da Resolução Norma�va nº 614, de 18/01/2022 que “Dispõe sobre a
intervenção do Conselho Federal de Administração (CFA) no Conselho Regional de Administração de Pernambuco (CRA-PE) e dá outras providências” no Diário
Oficial da União de hoje. Registrou que foi decretada a intervenção plena no Conselho Regional de Administração de Pernambuco (CRA-PE), com o afastamento de
todos os membros do Plenário e que a intervenção foi estendida até o dia 15/01/203 e podendo ser interrompida em menor prazo ou prorrogada por decisão do
Conselho Federal de Administração. Informou que o Dr. Marcelo Dionísio, Assessor Jurídico do CFA está preparando nota sobre a referida Resolução Norma�va e
sobre as narra�vas de números 1 e 2.

 

9. PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN

O Diretor de Fiscalização e Registro, Cons. Carlos Alberto solicitou à Diretoria Execu�va a aprovação do estabelecimento de acordo com a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional que tem como obje�vo a administração dos bens recuperados pela dívida a�va por Administradores indicados pelo Sistema CFA/CRAs. Em
deliberação a solicitação foi aprovada por unanimidade de votos e será encaminhada para apreciação do plenário do CFA em sessão a ser realizada no dia
20/01/2022.

 

10. EVENTO ADMMULHER – CRA-RS

O Presidente Mauro Kreuz informou que haverá um evento da AdmMulher no CRA-RS e que ele e a Diretora de Formação Profissional, Cons. Cláudia Stadtlober
fizeram esforço enorme para convencer a Presidente do CRA-RS em não realizá-lo na cidade de Missões/RS por conta dos custos, mas que não logrou êxito. Que o
CRA-RS solicitou ao CFA transmissão pelo CFAPlay e em estudo realizado pela execu�va da Comissão, Adm. Solange Landim, as despesas passarão de R$21.000,00 e
que diante disto, ele, Presidente Mauro Kreuz, informou à Cons. Cláudia Stadtlober, Coordenadora da Comissão que os recursos para subsidiar o apoio deverão sair
da rubrica des�nada àquela Comissão, assim como as despesas com os membros da referida Comissão. Ato con�nuo, o Presidente Mauro Kreuz submeteu o pleito
do CRA-RS à apreciação, que foi aprovado por unanimidade de votos.

 

11. PROCESSOS EM GRAU DE RECURSO. (CFR)



O Diretor Carlos Alberto informou que apesar dos contratempos ocorridos por conta do quadro de pessoal a Câmara de Fiscalização e Registro conseguiu aumentar a
produ�vidade, passando de 60 para 80 processos a serem subme�dos à apreciação do Plenário, por sessão. Em seguida, agradeceu à Presidência e à Diretoria
Execu�va pela contratação de dois estagiários nas áreas de Administração e Análise de Sistemas e que está em andamento a contratação de estagiário na área de
Direito. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz informou que, por hora, a Dra. Rosilane Resende está à disposição da Comissão Permanente de É�ca, pelo menos
até abril, quando serão iniciados os trabalhos da Comissão Permanente Eleitoral. Posta em apreciação, a Diretoria Execu�va acolheu os processos em grau de
recursos conforme apresentados pela Câmara de Fiscalização e Registro encaminhando-os para apreciação do Plenário em sessão a ser realizada no dia 20/01/2022.

 

12. REPOSIÇÃO SALARIAL DOS COLABORADORES

O Presidente Mauro Kreuz informou que a proposição apresentada pelos colaboradores é de que seja concedido o dia 28/10 (Dia do Funcionário Público) e a
reposição salarial e de bene�cios com base no INPC 10,16%. Procedeu à retrospec�va quanto às despesas per�nentes à folha de pagamento nos úl�mos exercícios.
Em deliberação, por unanimidade de votos a Diretoria Execu�va aprovou a reposição de 10,16% sobre o salário e os bene�cios concedidos aos colaboradores e
estagiários do CFA e, ainda, a concessão do dia 28/10.

 

13. CRA-RO

O Presidente Mauro Kreuz informou que em reunião com o Presidente do CRA-RO e outros foi exposta a situação de precariedade da sede daquele Regional que
solicitou apoio financeiro na ordem de R$1.090.1250,00 para reforma do imóvel. Na sequência, seguiu-se debate sobre o pleito, sendo salientado o alto custo da
obra com manifestações de que com valores menores é possível se alcançar outras alterna�vas. Com a palavra, o Cons. Rogério Cris�no, Diretor Administra�vo e
Financeiro procedeu à leitura da minuta de O�cio exarada pela Câmara de Administração e Finanças em resposta ao O�cio nº 326/2021/CRA-RO encaminhado ao
CFA sob o �tulo de “apoio para construção da nova sede do CRA-RO”. Na referida minuta a CAF concluiu pelo não acolhimento do pleito em função de o CFA se
encontrar em fase de recuperação orçamentária e por não haver rubrica, tão pouco previsão de orçamento no CFA no presente exercício que permita a concessão do
recurso requerido. Ato con�nuo seguiu-se amplo debate sobre a real necessidade de os Conselhos terem ou não sede própria por conta do valor a ser imobilizado. O
Presidente Mauro Kreuz ressaltou que a Diretoria Execu�va não deveria se ater ao valor requerido e sim, ao fato de que o CFA não disponibilizou recurso financeiro
para compor o Fundo PRODER neste exercício. Sugeriu informar que o pleito poderia ser apresentado no próximo exercício, caso a gestão daquele exercício opte
pelo repasse de recurso financeiro por meio do referido Fundo; que não há espaço no orçamento de 2022; que houve vários pedidos neste sen�do que foram
negados pela mesma razão e sugerir ao CRA-RO que faça esforço para ajustes neste exercício e reapresentar o pleito em 2023, o que foi acolhido pela Diretoria
Execu�va, por unanimidade de votos.

 

14. PESQUISA NACIONAL PERFIL DO ADMINISTRADOR E DO TECNÓLOGO. (CFP)

O Vice-Diretor, Cons. Mauro Lêonidas informou que a Câmara de Formação Profissional recebeu propostas da FIA (R$640.000,00), FGV (R$928.000,00) e Data Folha
(R265.000,00) para execução dos serviços considerados no projeto básico da pesquisa nacional perfil, formação, atuação e oportunidade de trabalhos dos
profissionais de Administração. Apresentou proposição para realização de licitação no caso da Data Folha e que no caso da FIA não seria necessária a realização de
licitação. O Presidente Mauro Kreuz informou que as referidas en�dades são bastante dis�ntas. A Coordenadora de Formação Profissional, Adm. Sueli Cris�na
informou que ambas atendem ao projeto básico, mas com singularidades. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz informou que a questão agora é de negociação e
de forma, que são de cunho administra�vo.

 

15. PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE CONHECIMENTO EM MPES. (CFP)

O Cons. Mauro Leônidas, Vice-Diretor de Formação Profissional informou que a Câmara recebeu a proposta da FIA e que ainda faltam serem capacitados os CRAs PB,
MG, PR, PE e TO. Que a proposta é de R$519.000,00 pelos 6 Regionais que implica um valor médio por CRA de R$86.500,00. Informou que cabe negociação pelo fato
de o curso ser 100% EAD e que na proposta anterior ficou em torno de 90.000,00. A Adm. Sueli Cris�na, Coordenadora da Câmara de Formação Profissional
informou que a contratação pode se dar por dispensa e que por conta disto o item é de caráter delibera�vo. O Presidente Mauro Kreuz manifestou entendimento de
que essa apreciação não se faz necessária pelo fato de o recurso já ter sido aprovado quando da apreciação do orçamento.

 

16. PARCERIA CONANDA – PLANO DE TRABALHO. (CRIE)

O Diretor de Relações Internacionais e Eventos, Cons. Gilmar Camargo informou que o item seria de caráter delibera�vo, mas a CONANDA não enviou o Termo de
Convênio. Que diante não apresentação do Termo a CRIE deliberou em reunião ocorrida hoje que o Termo será apresentado pela CRIE para apreciação da CONANDA.

 

 

17. INFORMES DA CRIE

Às dezesseis horas e trinta minutos o Cons. Rogério Ramos assumiu o trabalho de direção da reunião da Diretoria Execu�va devido à ausência temporária do
Presidente Mauro Kreuz que par�cipou de reunião com visitante externo.

 

17.1. XVII Fórum Internacional de Administração

O Diretor de Relações Internacionais e Eventos, Cons. Gilmar Camargo apresentou a formação das 5 Comissões do XVII FIA a ser realizado em outubro, em Belém/PA.

Comissão Execu�va

Adm. Gilmar Camargo – CFA/CRIE - Coordenação geral

Adm. Fábio Lúcio – CRA-PA - Coordenação local

Adm. Mauro Leônidas – CFA-PA – Membro

Comissão Fórum das Mulheres

Adm. Lia Araújo – CFA/CRIE

Adm. Delma Oliveira – CRA-PA

Adm. Cláudia Stadtlober – Pr. da CMA

Comissão de Gestão Pública

Adm. Ivanilda Frazão – CFA/CRIE

Adm. Pedro Re�alefsky – CRA-PA



Adm. Fábio Macêdo – Diretor da CGP

Comissão Jovens Profissionais

Adm. Ivanilda Frazão – CFA/CRIE

Danielle Correa – CRA-PA

Adm. Maria Brasil – Pr. da CONAJE

Comissão dos Profissionais Mais

Adm. Lia Araújo – CFA/CRIE

Adm. Hinton Henningto – CRA-PA

Adm. Alberto Whitaker – CRA-SP

 

17.2. Marca FIA

Apresentou proposta para a nova logomarca e o Coordenador da Câmara de Comunicação e Marke�ng, Herson Freitas, apresentou esclarecimentos sobre o
desenvolvimento da marca proposta, informando que a proposição traz o conceito de pra�cidade, funcionalidade e que as logos atuais têm sido pensadas na parte
digital, que uma logo iconográfica como a proposta, foi pensada nas aplicações modernas, atuais, em peças gráficas com redução. Informou que hoje em dia a marca
não é a única maneira de expressar a iden�dade do evento, na verdade, ressaltou, é a menor das maneiras das maneiras de expressar a iden�dade do evento, que
ela representar uma parte do todo. Em deliberação, os Conselheiros Fábio Macêdo e Marcos Kalebbe foram contrários à proposição da alteração.

 

17.3. ERPA SUL

O Diretor Gilmar Camargo informou que a Comissão Execu�va do ERPA Sul é a mesma do ano passado, integrada por ele, pelo Conselheiro Federal, Amílcar Pacheco
e pelo Presidente do CRA-PR, Adm. Sérgio Lobo e que a proposta é de que o evento seja realizado nos dias 2, 3 e 4 de junho de 2022, na modalidade híbrida, com a
par�cipação de 500 a 1.000 pessoas presenciais, conforme o protocolo da época.

 

18. WORKSHOP DE TREINAMENTO NA METODOLOGIA SCRUM. (CCM)

O Diretor de Comunicação e Marke�ng, Cons. Diego da Costa informou que nos dias 10 e 11 de fevereiro será ministrado treinamento na metodologia Scrum aos
coordenadores e assessores do CFA com o obje�vo de propagar a inicia�va e reportar a experiência da CMM com a ferramenta.

 

19. INFORMES DA CFR

O Diretor de Fiscalização e Registro, Adm. Carlos Alberto informou que no decorrer da reunião explanou sobre diversos assuntos da CFR e que na reunião da Câmara,
realizada hoje, discu�u-se sobre a realização do ENAF em 2022 e que na próxima reunião serão apresentadas mais informações.

 

20. INFORMES DA CFP

Item não abordado.

 

21. PROJETOS DA CEPE PARA 2022

Item não abordado.

 

22. DATA LANÇAMENTO IGM-CFA. (CGP)

O Diretor de Gestão Pública, Adm. Fábio Macêdo informou que está tudo encaminhado para que o lançamento do IGM-CFA ocorra em 19/03 e que está em
negociação com a CCM para lançamento do novo site com par�cipação de uma grande rede de televisão. Informou que o Presidente do Grupo Band criou o Ins�tuto
Aquila que está mapeando os cem maiores municípios brasileiros, gerando diagnós�cos e que o IGM-CFA tem cobertura nacional, dos 5.570 municípios e que a
Câmara de Comunicação e Marke�ng está com a missão de trazer uma rede de televisão como o SBT e a Record para proporcionar o lançamento oficial por meio de
uma grande rede de televisão.

 

23. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO CFA. (CAF)

Item não abordado.

 

24. CONTROLE DE RECEBIMENTO DOS BALANCETES E COTAS-PARTES DOS CRAS. (CAF)

Item não abordado.

 

25. PUBLICAÇÃO DA ANÁLISE DOS ESTADOS. (CGP)

O Diretor Fábio Macêdo informou que a CGP entregou agora o Diagnós�co Brasil IGM-CFA, com mais de 500 páginas, que acha válido que os CRAs façam visitas aos
governos de estados para entregar o Diagnós�co e, ainda, ar�culação com as prefeituras.

 

26. INFORMES CGP

O Diretor Fábio Macêdo informou que a CGP no ano de 2021 realizou 54 entregas e que 13 itens provenientes da imersão foram impactados com as ações da
Câmara e que todo o trabalho realizado pela CGP u�lizou orçamento no valor de R$42.827,05 (41,13%) do aprovado. Em con�nuidade, apresentou o clipping
no�cias referente ao IGM-CFA, informando que de janeiro a dezembro de 2021 foram publicadas 152 matérias.

 

27. OUTROS ASSUNTOS



O Diretor de Relações Internacionais e Eventos, Cons. Gilmar Camargo informou que o CRA-AM enviou O�cio solicitando apoio ins�tucional e financeiro para a
realização do Jubileu de Ouro daquele Regional e que a Câmara concedeu apoio ins�tucional e não concedeu apoio financeiro porque não há recurso aprovado no
orçamento para apoio a eventos de Regional. O Diretor de Estudos e Projetos Estratégicos, Cons. Marcos Kalebbe propôs discussão sobre Resolução Norma�va com
intuito de o profissional atualizar os dados cadastrais e receber a carteira gratuita, salientando que ao fazermos esse chamamento seria uma forma de atualizar os
cadastros dos profissionais e, consequentemente, auxiliar nas eleições do Sistema CFA/CRAs. O Cons. Rogério Cris�no, Diretor Administra�vo e Financeiro informou
ser interessante a proposta e que o Cons. Amílcar Pacheco deve fazer o requerimento para que na plenária e março a Resolução seja aprovada.

 

28. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

2ª Reunião da Diretoria Executiva, 16 de fevereiro de 2022, em Brasília/DF.

 

29. ENCERRAMENTO

Às dezessete horas e dez minutos o Cons. Rogério Ramos, Vice-Presidente encerrou a reunião.

 

Lida e aprovada a ata, assinam:

 
 

Adm.  Francisco Rogério Cris�no Adm.  Rogério Ramos de Souza

Diretor Administra�vo e Financeiro Vice-Presidente do CFA

CRA-CE nº 1904 CRA-TO nº 011

 

Documento assinado eletronicamente por Adm. Francisco Rogério Cris�no, Diretor(a), em 28/04/2022, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Mauro Kreuz, Presidente, em 28/04/2022, às 17:43, conforme horário oficial de Brasília.
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