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ATA DA 7ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA EM 2022
 

DATA:           25 de setembro de 2022
HORÁRIO:   10h10min às 12h20min
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. Francisco Rogério Cris�no – CE, Diretor da CAF
3. Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior – DF, Diretor da CFR
4. Adm. Cláudia de Salles Stadtlober – RS, Diretora da CFP
5. Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa – SE, Diretor da CCM
6. Adm. Gilmar Camargo de Almeida – MG, Diretor da CRIE
7. Adm. Fábio Mendes Macedo – AC, Diretor da CGP
8. Adm. Marcos Kalebbe Saraiva Maia Costa – PB, Diretor da CEPE

B – Convidados

1. Adm. José Carlos de Sá Colares – AM, Ouvidor
2. Adm. Amilcar Pacheco dos Santos - PR, Coordenador da Comissão Permanente de Análise de Contas (CPAC)

C – Convidados

1. Adm. Rogério Ramos de Souza, Vice-Presidente

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO
 

1. ABERTURA

O Presidente Mauro Kreuz saudou os presentes e deu início à 7ª reunião da Diretoria Execu�va em 2022.

 

2. APRECIAÇÃO DA ATA DA 6ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, REALIZADA NO DIA  DE SETEMBRO DE 2022, EM BELÉM/PA - DELIBERATIVO

Em apreciação, a ata foi aprovada por unanimidade de votos.

 

3. CONSIDERAÇÕES E REFLEXÕES DA PRESIDÊNCIA

O Presidente Mauro Kreuz reportou-se ao fato de o CRA-PI haver programado a realização do 17º Encontro de Administradores do Piauí (ENAPI) para os dias 28 e 29
de setembro, paralelo à realização do Fórum Internacional de Administração (FIA) e ainda, haver incluído o CFA como apoiador do referido evento sem ter cumprido
o que estabelece a Resolução Norma�va CFA nº 602, de 20/08/2022 que “Aprova o Regulamento para Concessão de Apoio Financeiro e de Apoio Ins�tucional a
eventos de interesse do Sistema CFA/CRAs”. Informou que o CFA enviou O�cio àquele Regional solicitando a remoção da logomarca do CFA como apoiador do 17º
ENAPI. Informou ainda, que tomou ciência de que o Presidente do CRA-PI, Adm. Roberthy Barbosa conferiu cer�ficado de reconhecimento, com logo do CFA, a
determinada profissional por desenvolvimento da Administração no estado do Piauí, porém, sem a anuência do CFA. Manifestou entendimento de que o fato é grave
e informou que o CFA também expediu O�cio ao CRA-PI para tratar da questão. Em con�nuidade, informou que o CFA recebeu do Presidente do CRA-SC, Adm.
Djalma Hack O�cio encaminhando parecer da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC/ESAG) com proposição de alteração do juramento do Administrador
e informou que levará o assunto para discussão no Fórum de Presidentes do Sistema CFA/CRAs a realizar-se amanhã e na próxima sessão plenária do CFA. Na
sequência, procedeu à leitura do juramento proposto. Em deiberação, por unanimidade de votos a Diretoria Execu�va indeferiu o encaminhamento para deliberação
do Plenário do CFA.

 

4. EVENTO BICENTENÁRIO. (CGP)

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo informou que o evento de 200 Anos de Independência do Brasil foi muito bom, contou com mais de 290
visualizações e que a apresentação do Prof. e Dr. José Inaldo Chaves que tratou da formação e da importância da Administração foi fantás�ca.

 

5. REUNIÃO COM REPRESENTANTES DE JOINVILLE/SC. (CGP)

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo informou que na ocasião foi apresentada uma breve introdução sobre os obje�vos do CFA enquanto ins�tuição,
com foco na profissionalização da Gestão Pública e que representaram o município os membros da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação da
Prefeitura de Joinville, dentre eles o secretário da pasta, Sr. Fernando Bade.

 



6. PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE. (CGP)

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo informou que o projeto de Resolução Norma�va foi enviado aos Conselheiros Federais no dia 24/08/2022, para
deliberação na sessão plenária de outubro de 2022.

 

7. EVENTOS PARTICIPAÇÕES PELA CGP

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo informou que representou o CFA em evento promovido no dia 09/09/2022 pela Rede Internacional de
Administração (RIADM) para discu�r e debater questões relacionadas à Gestão Pública, e que na ocasião foi abordado o tema governança e a sua importância para
as ins�tuições públicas. Informou ainda, que par�cipou também da sessão solene na Assembleia Legisla�va do Estado do Acre (ALEAC), em homenagem ao dia do
profissional de Administração; do Workshop de Gestão Pública para apresentação do IGM-CFA ao CRA-BA, realizado na forma on line e do 25º Encontro Maranhense
de Administração (EMAD).

 

8. CLIPPING DE NOTÍCIAS. (CGP)

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo fez referências às matérias no�ciadas recentemente, quanto ao IGM-CFA e informou que a Câmara de
Comunicação e Marke�ng do CFA (CCM) produz matérias que são distribuídas aos CRAs com o obje�vo de que elas sejam replicadas nos portais dos Conselhos e que
o úl�mo levantamento realizado pela Câmara de Gestão Pública iden�ficou que somente 9 dos 27 CRAs promoveram a divulgação do material.

 

9. CÓDIGO BRASILEIRO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. (CFP)

A Diretora de Formação Profissional, Cons. Cláudia Stadtlober informou que a Câmara de Formação Profissional recebeu as propostas, todas bem construídas, mas
que os valores são bastante dis�ntos: Fundação Getúlio Vargas (R$2.000.000,00), FIA/USP (R$401.000,000) e Unb (R$518.000,00). Diante do exposto, informou que
o CFA dará con�nuidade ao trabalho com a proposta da FIA/USP.

 

10. PESQUISA NACIONAL PERFIL DOS PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO 2022. (CFP)

A Diretora de Formação Profissional, Cons. Cláudia Stadtlober informou que os e-mails per�nentes à primeira fase da pesquisa já foram disparados e salientou a
necessidade de serem feitos apelos aos CRAs para que eles par�cipem a�vamente da pesquisa. Informou que na primeira fase, qualita�va, serão realizadas reuniões
de grupo nos CRAs DF, MG, MT, PB, SC, SP e TO, na primeira quinzena de outubro e que a segunda fase, quan�ta�va, contará com o preenchimento do ques�onário,
no período de outubro a dezembro. O Presidente Mauro Kreuz informou ter recebido do CRA-SC O�cio sugerindo nova data para realização da primeira fase da
pesquisa, momento em que a Diretora de Formação Profissional, Cons. Cláudia Stadtlober informou também haver recebido a solicitação e que ela está sendo
apreciada pela Câmara, que entende ser perfeitamente possível acolher a solicitação do CRA-SC.

 

11. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DO CURSO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NOS CAMPOS DA ADMINISTRAÇÃO. (CFP)

Quanto ao curso de responsabilidade técnica nos campos da Administração a Diretora Cláudia Stadtlober informou que há várias sugestões, que o esqueleto da
proposta já está proposta pronto e que o projeto será realizado pelas Câmaras de Formação Profissional, Fiscalização e Registro e de Comunicação e Marke�ng. Em
seguida, reportou-se ao Programa de Capacitação e de Formação de Mul�plicadores de Conhecimento em MPEs e informou o número de par�cipantes capacitados
nos CRAs em 2022, quais sejam: CRAs de MG (168), PR (25), PE (56), PR (111), RO (38) e TO (18). Manifestou-se preocupada quanto ao apoio que possa vir a ser
dado à pesquisa, a �rar pelo envolvimento de alguns CRAs no programa de capacitação em questão, salientando que as vagas não serão perdidas porque poderão
ser remanejadas para CRAs em que há maior busca pelo treinamento. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz solicitou o registro em ata da presença do
Presidente do CRA-PA, Adm. Fábio Lúcio. Em con�nuidade, a Diretora Cláudia Stadtlober informou que recebeu demanda do CRA-MG, solicitação de inclusão de
adicional de �tulação na Carteira de Iden�dade Profissional. Na sequência, seguiu-se breve discussão quanto à questão e o Presidente Mauro Kreuz informou que,
inicialmente, o assunto deve ser levado para discussão no Fórum de Presidentes e chamou atenção quanto ao fato de a CIP ser uma carteira de iden�dade
profissional e não, de �tulos, salientando em seguida, que às vezes as a�tudes do Sistema confundem a sociedade e que o papel mor dos Conselhos é fiscalizar. Na
sequência, agradeceu ao Cons. José Carlos Colares por haver oportunizado a par�cipação dele no XX Encontro de Administração do Amazonas, ressaltando ter sido
um momento muito importante.

 

12. RESULTADO DA CAMPANHA DO DIA DO ADM. (CCM)

O Diretor de Comunicação e Marke�ng, Cons. Diego da Costa apresentou o resultado da campanha do Dia do Administrador que contou com mais de 3 milhões de
visualizações nas redes sociais e no google, 808 mil visualizações em mídia digital de Brasília, 79 veiculações de rádio (CBN Nacional e outra redes), mais de 1 milhão
de contatos/leads  por meio de pareceria com o site Administradores.com. Acrescentou que foram produzidas 7 matérias produzidas, 19 bole�ns de rádio Adm, 1
live com o Presidente Mauro Kreuz, 3 entrevistas no CFAPlay e 11 conteúdos para o FIA. Em seguida, informou que a Comissão de Marke�ng do Conselhão dará
início aos trabalhos no começo de outubro do corrente ano. O Presidente Mauro Kreuz informou que a ideia central da Comissão de Marke�ng é mapear em cada
uma das profissões as ações que são feitas de proteção à sociedade, com o obje�vo de que seja mostrado o que foi feito e o que teria acontecido se não houvesse a
ação dos conselhos de fiscalização das profissões. Informou que será dada ampla divulgação da campanha, no Senado Federal, Câmara dos Deputados, Prefeituras,
órgãos do Judiciário (CNJ, STF, STJ, Tribunais Regionais Federais e outros), mídia, en�dades empresariais e outros. Diego registrou que todo processo de comunicação
tem tempo de amadurecimento e que a Câmara de Comunicação e Marke�ng por meio das diversas ações quer deixar um legado ao Sistema ao retomarem
inicia�vas importantes.

 

13. RESULTADOS DOS PROJETOS E NÚMEROS DAS MÍDIAS DO CFA. (CCM)

Item abordado no item de pauta nº 12.

 

14. COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO DO FÓRUM DOS CONSELHOS (CCM)

Item abordado no item de pauta nº 12.

 

15. CONTROLE DE RECEBIMENTO DE BALANCETE / COTA-PARTE. (CAF)

O Diretor Administra�vo e Financeiro, Cons. Rogério Cris�no parabenizou o Presidente Fábio Lúcio por haver recepcionado a realização das reuniões da Diretoria
Execu�va e do Fórum de Presidentes, pela realização do Fórum Internacional de Administração e pela gestão frente ao CRA-PA. Informou que na presente data os
CRAs AC, AM, AP, DF e SE encontram-se pendentes quanto à apresentação dos balancetes per�nentes ao mês de agosto.

 



16. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. (CAF)

O Diretor Administra�vo e Financeiro, Cons. Rogério Cris�no informou que a disponibilidade financeira do CFA na data de hoje é de R$35.595.264,51 (trinta e cinco
milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

 

17. APOIO FINANCEIRO AOS REGIONAIS. (CAF)

O Diretor Administra�vo e Financeiro, Cons. Rogério Cris�no informou que o CRA-AP quitou os valores per�nentes ao apoio financeiro concedido pelo CFA.

 

18. REPASSE COTAS-PARTES (ANOS ANTERIORES). (CAF)

O Diretor Administra�vo e Financeiro, Cons. Rogério Cris�no apresentou planilha com o demonstra�vo dos recebimentos de cota-parte per�nentes aos meses de
janeiro a setembro de 2022. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz saudou os Presidentes dos CRAs presentes na reunião, MA, SE e MT, respec�vamente,
Administradores Jaylson Mendonça, Jorge Cabral e Hélio Tito e, ainda, o Conselheiro do CRA-PR, Adm. Marcelo Padula. Em seguida, o Presidente Mauro Kreuz
informou que será necessária promover a 3ª reformulação orçamentária, com remanejamentos de recursos entre rubricas. Informou que houve alteração na
estrutura funcional do CFA, com a exoneração do Adm. Isaias dos Santos do cargo de Coordenador de Recursos Humanos, agora ocupado pela Admª. Graciele
Soares. Que o Adm. Isaias dos Santos foi realocado na Câmara de Gestão Pública e ainda, que foi criado o cargo de Chefe de São de Apoio Administra�vo, para o qual
foi designado o colaborador Clayton Emmanuel.

 

19. RIADM (CRIE)

O Diretor de Relações Internacionais e Eventos, Diretor Gilmar Camargo fez referência à homenagem ao Dia do Profissional de Administração a ser realizado em
outubro no dia 17, no Senado Federal, às 10 horas e na Câmara dos Deputados, às 16 horas. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz informou que o Vice-
Presidente do CFA, Cons. Rogério Ramos é quem representará o Sistema CFA/CRAs nas solenidades em questão. Em con�nuidade, o Diretor Gilmar Camargo
informou que a Rede Internacional de Administração (RIADM) promoveu o Seminário de consolidação da Rede no dia 09/09/2022 sob o tema Governança e Gestão
Pública, que contou com 22 países par�cipantes.

 

20. NOVAS PARCERIAS CLUBE DE VANTAGENS. (CRIE)

O Diretor de Relações Internacionais e Eventos, Cons. Gilmar Camargo deu ciência das novas parcerias firmadas pelo Clube de Vantagens:

MIAMI INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY - MILA

20% de desconto nas primeiras 4 semanas de aula

VAN GOGH SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

Oferece serviços de diagnos�co organizacional e recrutamento  e seleção  na modalidade on- line com 20% ( vinte por cento) de desconto.

ENGLISH FLUENCY

Oferece 50% ( cinquenta por cento ) de desconto em  curso de inglês online .U�liza metodologia de aulas prá�cas com suporte individual diretamente com os
professores, exercícios de escuta, fala e escrita.

 

21. XVII FIA. (CRIE)

O Diretor de Relações Internacionais e Eventos, Cons. Gilmar Camargo informou que três par�cipantes alteraram a forma de par�cipação no evento, de presencial
para virtual e que haverá a ausência da representante do Paquistão, mas que a questão já foi contornada. Informou que evento contará com a par�cipação
presencial de aproximadamente 1.500 pessoas, sendo que 75% dos par�cipantes são profissionais e que  haverá a movimentação de cerca de 88 pessoas nos
painéis. A Diretora de Formação Profissional, Cons. Cláudia Stadtlober informou que foram recepcionados 56 ar�gos, nas áreas de gestão, empreendedorismo,
inovação e sustentabilidade nas organizações e que 25 foram aprovados. Que alguns ar�gos são de profissionais, mas que boa parte é proveniente de acadêmicos,
salientando que a maior fragilidade nos ar�gos se refere à parte metodológica, sugerindo então, a elaboração de template para o ar�go profissional. Com a palavra,
o Presidente do CRA-PA, Adm. Fábio Lúcio informou que a experiência serviu de aprendizado e provocou reflexão sobre a questão. Quanto ao exposto, o Presidente
Mauro Kreuz sugeriu con�nuidade da metodologia quando da realização do Encontro Brasileiro de Administração (ENBRA). A Diretora de Formação Profissional,
Cons. Cláudia Stadtlober sugeriu a criação de uma capacitação sobre ar�gos a ser disponibilizada pela ACADm.

 

22. INFORMES SOBRE OS ENAFS TEMÁTICOS. (CFR)

O Diretor de Fiscalização e Registro, Cons. Carlos Alberto informou que o Encontro Nacional de Fiscais do Sistema CFA/CRAs (ENAF) sob o tema Responsabilidade
Técnica foi realizado no dia 05/09/2022 e que em outubro e novembro, serão realizados, respec�vamente, os ENAF temá�cos sobre Gestão Condominial e Perícia
Judicial, salientando que a estrutura de transmissão precisa ser melhorada para proporcionar melhor par�cipação. Com a palavra, o Ouvidor do CFA, Cons. José
Carlos Colares informou que a Ouvidoria tem recebido muita reclamação quanto aos concursos que não exigem a graduação em Administração e sugeriu que a
questão seja repensada pela Câmara de Fiscalização e Registro. O Diretor Carlos Alberto informou que o CFA já orientou os CRAs quanto à questão, salientando que
na maioria das vezes o assunto requer a atuação do CRA, local, e não ação do Federal. O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo salientou que basicamente o
trabalho se refere à modificação de leis, ocasião em que o Presidente Mauro Kreuz ressaltou que o tema é bastante complexo, lembrando as dificuldades
enfrentadas quando da úl�ma vez em que o Sistema entrou com pedido de alteração da Lei 4.769 no Congresso Nacional, informando na sequência, que as
dificuldades enfrentadas foram tremendas diante das diversas proposições contrárias à nossa Lei, que deixariam a 4.769 muito pior. Na sequência, o Presidente
Mauro Kreuz reportou-se à formação dos Representantes dos CRAs e solicitou ao Diretor Carlos Alberto e à Câmara de Administração e Finanças que fizessem
análise quanto aos critérios para designação dos referidos Representantes, momento em que o Cons. Gilmar Camargo reportou-se também, aos Representantes
Ins�tucionais, salientando que o CRA-MG promove treinamento para os referidos Representantes.

 

23. ANTEPROJETO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA N. 505/2017 QUE “DISPÕE SOBRE O REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO,
DOS DIPLOMADOS EM CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA CONEXOS À CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO”. (CFR)

O Diretor de Fiscalização e Registro, Cons. Carlos Alberto informou que o anteprojeto de Resolução Norma�va que trata da alteração das Resoluções Norma�vas CFA
nos 505, 506 e 511/20217 já foi enviado para os Presidentes dos CRAs e Conselheiros Federais e que ele será apreciado pelo Plenário do CFA na sessão a ser realizada
no mês de outubro. Com a palavra, o Adm. Ailton de Brito, colaborador da Câmara de Fiscalização e Registro informou que a alteração às Resoluções Norma�vas se
refere à inclusão de cursos superiores de tecnologia, bacharéis e de nível médio, conexos à Administração e que são passíveis de registro no Sistema CFA/CRAs,



citando nominalmente quais os cursos que serão incluídos com a alteração das Resoluções Norma�va em questão. Com a palavra, o Diretor de Fiscalização e
Registro, Cons. Carlos Alberto fez referência aos grupos que foram cons�tuídos a par�r da realização do ENAF temá�co de Responsabilidade Técnica, citando a
criação dos grupos de norma�zação/manual, formação e comunicação.

 

24. ANTEPROJETO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA 506/2017 QUE “DISPÕE SOBRE O REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS
BACHARÉIS EM CURSOS CONEXOS À ADMINISTRAÇÃO”. (CFR)

Item abordado no item de pauta nº 23.

 

25. ANTEPROJETO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA N. 511/2017 QUE “DISPÕE SOBRE O REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO,
DOS EGRESSOS DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO CONEXOS À ADMINISTRAÇÃO”. (CFR)

Item abordado no item de pauta nº 23.

 

26. OUTROS ASSUNTOS

O Presidente Mauro Kreuz reportou-se ao Encontro Nacional do Assessores Jurídicos (ENAJUR), realizado nos dias 24 e 25 de agosto do corrente ano, em Campo
Grande/MS e informou que ficou impressionado com a quan�dade de assuntos que foram abordados no decorrer do Encontro, registrando em seguida,
cumprimentos ao Dr. Marcelo Dionísio, Assessor Jurídico do CFA pela condução dos trabalhos. Informou que recebeu sugestão para realização do ENAJUR temá�co
e, seguida, registrou a presença do Presidente do CRA-MS, Adm. Rogério Elói na presente reunião da Diretoria Execu�va. Reportou-se sobre à liminar quanto à
FENAD, salientando que o Plenário e a CPE/CFA ao se debruçarem sobre a questão levaram em consideração a orientação do Ministério Público Federal (MPF), que
culminou com a desincompa�bilização. Destacou que no tocante à questão levantada pelo Sindicato do RJ o centro foi o prazo para desincompa�bilização
estabelecido no Regulamento Eleitoral exarado pelo CFA, seis meses, enquanto o juiz entendeu que deve ser estabelecido quatro meses. Acrescentou que mesmo o
CFA tendo adotado a decisão do juiz a FENAD entrou com recurso, com parecer exarado pelo escritório Aires Brito, quando foi concedida liminar plena, tanto no
prazo quanto no mérito. Ressaltou que o fato de o CFA ser cliente do escritório Aires Brito fere ins�tuto da advocacia. Com a palavra, o Dr. Marcelo Dionísio, Assessor
Jurídico do CFA informou que a defesa do CFA foi apresentada dentro do prazo legal e que nela foram destacadas duas questões de natureza processual,
ilegi�midade a�va do próprio sindicato que ajuizou a questão e a ilegi�midade passiva do CFA, esclarecendo na sequência, cada um dos pontos. Por fim, salientou
que as chapas de todos que ingressaram sob a liminar foram registradas sem problema, mas caindo a liminar, os candidatos são re�rados das chapas. Em
con�nuidade, o Presidente Mauro Kreuz salientou ser este um momento de felicidade, que estar em Belém do Pará é um momento singular. Em seguida,
cumprimentou os membros da Diretoria Execu�va do CFA pelo trabalho executado nos úl�mos três anos. Registrou cumprimentos ao Presidente do CRA-MS, Adm.
Rogério Elói por haver sediado presencialmente o ENAJUR e informou que em novembro o CRA-MS vai inaugurar na sede daquele Regional auditório que receber o
nome ex-Presidente Adm. Sebas�ão Mello. Ao final, agradeceu ao Presidente do CRA-PA, Adm. Fábio Lúcio pela recepção. Com a palavra, o Presidente Fabio Lúcio
reportou-se à programação das a�vidades dos próximos dias.

 

27. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

8ª Reunião da Diretoria Executiva, 18 de outubro de 2022, em Brasília/DF.

 

28. ENCERRAMENTO

Às 12h20min horas o Presidente Mauro Kreuz encerrou os trabalhos.

 

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 18/10/2022, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília.
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