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ATA DA 6ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA EM 2022
 

DATA:           17 de agosto de 2022
HORÁRIO:   13h40min às 18h
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 6ª reunião da Diretoria Execu�va em 2022. Solicitou a inclusão de assuntos extra pauta: Homenagem à
Admª. Ailema da Silva Pucu; Sessão Solene em Homenagem ao Dia do Administrador (Senado Federal), dia 12/09/2022; Moção de Pesar ao ex-Presidente, Adm.
Sebas�ão Luiz de Mello e nomeação de Comissão Especial de Apuração de Responsabilidades no tocante ao CRA-SP. Acrescentou que a Presidência do CFA, com
base no Regimento Interno tem autonomia para cons�tuir Comissões Especiais sem consulta ou aprovação da Diretoria Execu�va e do Plenário do CFA, mas que ele
tem por hábito trazer para aqueles órgãos a deliberação quanto à cons�tuição das referidas Comissões. O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo solicitou a
inclusão do item Acesso aos serviços e o Diretor de Estudos e Projetos Estratégicos, Cons. Marcos Kalebbe a inclusão do item Prescrição de Débitos. Em
con�nuidade, o Presidente Mauro Kreuz registrou a ausência jus�ficada do Vice-Presidente, Cons. Rogério Ramos.

 

2. APRECIAÇÃO DA ATA DA 5ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2022, EM BRASÍLIA/DF - DELIBERATIVO

Em apreciação a ata foi aprovada por unanimidade de votos.

 

3. ELEIÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA CPR. (PRESIDENTE) – DELIBERATIVO

O Presidente Mauro Kreuz informou que amanhã será necessário o Plenário eleger um novo membro para a Comissão Permanente de Regimentos do Sistema
CFA/CRAs devido a impossibilidade de permanência do Cons. Jorge Humberto como integrante daquela Comissão uma vez que ele, com o término da licença do
Cons. Wagner Siqueira, retornou à condição de Conselheiro Suplente e um dos requisitos para compor Comissão Permanente é ser Conselheiro Efe�vo.

 

4. HOMOLOGAÇÃO DE AD REFERENDUM DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 616, DE 09/08/2022, QUE ALTERA O REGULAMENTO DAS ELEIÇÕES DO
SISTEMA CFA/CRAS, APROVADO PELA RN 613, 10/12/2021. (PRESIDENTE) – DELIBERATIVO

O Presidente Mauro Kreuz informou que ad referendum do Plenário do CFA aprovou a expedição da Resolução Norma�va CFA nº 616, de 09/08/2022 que “Altera o
Regulamento das Eleições do Sistema CFA/CRAs, aprovado pela Resolução Norma�va CFA n. 613, de 10 de dezembro de 2021”. Comunicou que a emissão da referida
RN se deveu à necessidade de cumprimento de decisão judicial per�nente ao pedido de liminar que trata da inelegibilidade dos que foram dirigentes ou ocupação
posição equiparada em Sindicatos dos Profissionais de Administração conforme os processos 1005362-14.2022.4.01.3400 e 1044234-98.2022.4.01.3400 (22ª Vara
Federal da SJDF). Em deliberação, por unidade de votos a Diretoria Execu�va homologou o ad referendum exarado pelo Presidente Mauro Kreuz. Em seguida,
comunicou que a Conselheira Federal eleita na jurisdição do CRA-RR, Ellen Regina dos Santos Lobo renunciou ao mandato de conselheira federal efe�va a par�r de
17/08/2022.

 

5. APRECIAÇÃO DO ANTEPROJETO DE RESOLUÇÃO NORMATIVA QUE “DISPÕE SOBRE MODELO PADRÃO DE REGIMENTO INTERNO DOS CONSELHOS
REGIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (CPR) – DELIBERATIVO



O Presidente Mauro Kreuz manifestou entendimento de que pelo fato de haver realidades bastante dis�ntas no Sistema CFA/CRAs não é o momento para
estabelecermos minuta padrão por meio de Resolução Norma�va, sugerindo então, que a minuta padrão seja tratada neste momento somente como documento
orienta�vo. Informou que o CRA-MG apresentou proposições quanto à minuta em questão e sugeriu que elas sejam analisadas somente no âmbito da Comissão
Permanente de Regimentos do Sistema CFA/CRAs e as que forem acolhidas sejam incorporadas ao modelo para posterior apresentação ao Plenário do CFA. Com a
palavra, o Diretor de Relações Internacionais e membro da Comissão Permanente de Regimentos do Sistema CFA/CRAs, Cons. Gilmar Camargo corroborou com a
sugestão feita pelo Presidente Mauro Kreuz e informou que uma das coisas contestadas nas argumentações feitas pelo CRA-MG é se cabe Resolução Norma�va uma
vez que os CRAs têm autonomia por Lei e que Resolução Norma�va está abaixo da Lei na hierarquia das normas. Em discussão, a sugestão proferida pelo Presidente
Mauro Kreuz foi acolhida por unanimidade de votos.

 

6. EMBASAMENTO DOUTRINÁRIO – CORRELAÇÃO DE CURSOS À ADMINISTRAÇÃO (CFP) - DELIBERATIVO

A Diretora de Formação Profissional, Cons. Cláudia Stadtlober apresentou os novos cursos superiores de Tecnologia e cursos técnicos correlatos aos campos
abrangidos pela Lei 4.769 que terão os seus registros e atribuições regulados por Resolução Norma�va pelo Conselho Federal de Administração. Em apreciação, a
proposição foi aprovada por unanimidade de votos e encaminhada para deliberação do Plenário do CFA. A relação integral dos cursos se encontra disponível no
Processo SEI nº 476900.002719/2022-03, Documento SEI nº 1544205). Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz se reportou a ação que está tramitando desde 2018
no Ministério Público Federal devido à denúncia de uma Administradora quanto ao registro profissional dos militares no Sistema CFA/CRAs sob alegação de que o
referido registro se trata de invasão à área dos profissionais de Administração. Relatou todo o trâmite percorrido até o momento informando que recentemente a
úl�ma manifestação contra o Presidente do CFA foi bastante dura e que para sanar qualquer dúvida quanto à questão ele e o Dr. Marcelo Dionísio, Assessor Jurídico
do CFA par�ciparam de audiência com a Promotora do Ministério Público Federal. O Presidente Mauro Kreuz informou que havia por parte daquela Promotora a
compreensão de que o Sistema CFA/CRAs estava exorbitando sua competência e se envolvendo em papéis exclusivos do Ministério da Educação e do Conselho
Nacional de Educação. Que a questão foi esclarecida e nos foi concedido prazo para apresentarmos algumas documentações.

 

7. RELATO E JULGAMENTO DE PROCESSOS EM GRAU DE RECURSO. (CFR) - DELIBERATIVO

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 18/08/2022.

 

8. EDITAIS ERPAS/ENBRA 2023. (CRIE) DELIBERATIVO

O Diretor de Relações Internacionais, Cons. Gilmar Camargo informou que foram aprovadas pela CRIE as candidaturas à realização dos Encontros Regionais dos
Profissionais de Administração (ERPAs Norte, Nordeste e Sudeste), assim ficando:

ERPA Norte 2023 – Manaus/AM

Proposta: CRA-AM

Período: 29 a 30/03/2023

Custo: R$220.000,00

ERPA Sudeste 2023

Proposta: Houve consenso entre os CRAs MG, SP, RJ e ES e a proposta foi apresentada pelo CRA-MG sendo que o evento poderá ser realizado em qualquer um dos
estados citados, exceto em Minas Gerais pelo fato daquele CRA já estar comprome�do com outro projeto.

Período: 16 e 17/06/2023

Custo: R$126.895,00

ERPA Nordeste 2023 – Salvador/BA

Proposta: Apresentada pelo CRA-BA, mas integram ainda os CRAs BA e CE

Período: 26 e 27/10/2023.

Custo: R$44.000,00

ENBRA 2023

O Diretor Gilmar Camargo informou que houve somente uma candidatura, a do CRA-MG

Proposta: CRA-MG

Período: 27 a 29/09/2023

Custo: R$735.515,00

Em deliberação, por unanimidade de votos a Diretoria Execu�va aprovou as realizações conforme exposto pelo Diretor Gilmar Camargo encaminhando os eventos
para deliberação do Plenário em sessão a ser realizada no dia 18/08/2022.

 

9. APRECIAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS EXERCÍCIOS ABAIXO. (CAF)- DELIBERATIVO

O Diretor Administra�vo e Financeiro, Cons. Rogério Cris�no apresentou os pareceres exarados pela Câmara de Administração e Finanças do CFA quanto às
prestações de contas abaixo relacionadas.

2017

CRA-PE – Parecer da CAF, pela reprovação.

O Diretor Rogério Cris�no informou que devido à Intervenção no CRA-PE foram reabertas as contas per�nentes aos exercícios 2017 e 2018. Informou que por ser
membro da Junta Interventora o parecer exarado pela CAF será apresentado pelo Cons. Diego da Costa. Com a palavra, o referido Conselheiro sugeriu que o Auditor
do CFA, Cont. Marcello Cou�nho apresentasse um resumo uma vez que o relato integral será apresentado ao Plenário do CFA em sessão a ser realizada amanhã. O
Auditor Marcello Cou�nho informou que foi realizado um levantamento de 100% da documentação financeira salientando que os fatos que levaram à
recomendação pela CAF de reprovação das contas do exercício de 2017 são os mesmos apontados na reprovação anterior, procedendo em seguida a um breve relato
sobre os mo�vos, quais sejam: prá�cas de atos contrários às normas da administração pública; a diárias pagas sem a comprovação dos deslocamentos; questões dos
débitos de IPTU pelo fato de não ter sido feita a transferência do imóvel quando da aquisição dele em 1991; pagamento de folha complementar aos funcionários,
sem nenhum critério; locação de imóvel de propriedade do CRA-PE em troca de outdoors sem comprovação das publicações sugeridas, ressaltando serem estas as
questões básicas que sugerem à reprovação das contas. Com a palavra, o Cons. Diego da Costa informou que o parecera da CAF é pela reprovação das contas do
exercício de 2017. O Cons. Marcos Kalebbe informou que além das irregularidades ora citadas, existe ainda a questão da fraude contábil que se referem às isenções



concedidas de forma indevida, sem previsão legal e que geraram dano ao erário público tendo em vista à renúncia de receita. Diante do exposto, o Presidente Mauro
Kreuz indagou à Câmara de Administração e Finanças (CAF) e ao Auditor Marcello Cou�nho se o aqui exposto pelo Cons. Marcos Kalebbe entraria também como
uma mo�vação na reprovação das contas. O Auditor Marcello Cou�nho informou que sim, caso o fato tenha ocorrido também no exercício de 2017. Em
con�nuidade, o Diretor Rogério Cris�no deu con�nuidade ao relato das demais prestação de contas.

2019

CRA-AL – Parecer da CAF, pela regularidade.

2020

CRA-AL - Parecer da CAF, pela regularidade

CRA-DF – Parecer da CAF, pela regularidade

CRA-MA – Parecer da CAF, pela regularidade

CRA-PE – Parecer da CAF, pela regularidade

O Diretor Administra�vo e Financeiro, Cons. Rogério Cris�no informou que após a reabertura das contas o exercício de 2018 ainda está em análise. Em seguida,
solicitou ao Cons. Diego da Costa que procedesse o relato quando à prestação de contas do exercício 2020, e este solicitou ao Auditor Marcello Cou�nho que
procedesse a breve relato. Com a palavra, o Auditor Marcello Cou�nho informou que basicamente as mo�vações são as mesmas encontradas no exercício de 2017:
diárias pagas sem comprovação das viagens, aluguel da sala em Caruaru sem a comprovação, ou seja, as mesmas mo�vações. Em con�nuidade, o Cons. Diego da
Costa informou que o parecer da CAF é pela reprovação das contas com a indicação de abertura de processo é�co.

CRA-SE – Parecer da CAF, pela regularidade

2021

CRA-AC - Parecer da CAF, pela regularidade

CRA-AM - Parecer da CAF, pela regularidade

CRA-AP - Parecer da CAF, pela regularidade

CRA-ES - Parecer da CAF, pela regularidade

CRA-MA - Parecer da CAF, pela regularidade

CRA-MS – Parecer da CAF, pela regularidade

CRA-PB – Parecer da CAF, pela regularidade

CRA-PI – Parecer da CAF, pela regularidade

CRA-RJ - Parecer da CAF, pela regularidade

CRA-RN – Parecer da CAF, pela regularidade

CRA-RO – Parecer da CAF, pela regularidade

CRA-SE – Parecer da CAF, pela regularidade

Em discussão, por unanimidade de votos a Diretoria Execu�va aprovou os pareceres exarados pela Câmara de Administração e Finanças. O Diretor Administra�vo e
Financeiro, Cons. Rogério Cris�no informou que encontra-se pendente a realização de auditoria em alguns CRAs e que em 8 Conselhos já foram agendas as
auditorias: CRAs PA (exercícios 2020 e 2021), TO (2021), DF (2021), BA (2020 e 2021), SP (2021), GO (2021), MT (2020 e 2021), PR (2021) e que faltam ainda o
agendamento para os CRAs AL (2021) e RS (2021), salientando que o obje�vo da CAF é deixar nenhuma pendência para o exercício posterior.

 

10. 2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022 (CAF) - DELIBERATIVO

O Diretor Administra�vo e Financeiro, Cons. Rogério Cris�no informou que será necessário u�lizar um pouco da reserva de con�ngência e passou a palavra ao
Contador do CFA, Cont. João Gutemberg para proceder à apresentação das informações quanto à 2ª reformulação orçamentária. Com a palavra o Cont. João
Gutemberg informou que nesta reformulação o orçamento previsto permanece o mesmo, R$30.900.000,00 e que foram feitos remanejamentos entre rubricas no
valor total de R$745.000,00 e a u�lização de R$829.845,34 da reserva de con�ngência com valor total de R$1.574.999,02, salientando que a reserva de con�ngência
que era R$6.263.102,66 passou para R$5.433.257,32. O Cons. Marcos Kalebbe informou que foi discu�do hoje na Câmara de Estudos e Projetos Estratégicos (CEPE) a
necessidade de fazer um remanejamento entre rubricas daquela Câmara e indagou se seria possível sua inclusão na reformulação em discussão, momento em que o
Diretor Rogério Cris�no informou que se a proposta for apresentada à CAF ainda hoje, será possível sua inclusão na proposição de reformulação que será subme�da
à apreciação do Plenário na sessão de amanhã. Em deliberação, por unanimidade de votos a Diretoria Execu�va aprovou a 2ª reformulação orçamentária,
encaminhando-a para deliberação do Plenário.

 

11. HOMENAGEM À ADM. AILEMA DA SILVA PUCU

O Presidente Mauro Kreuz procedeu à leitura de memorial sobre a Adm. Ailema da Silva Pucu, ex-colaboradora do CFA e em seguida submeteu à apreciação da
Diretoria Execu�va concessão de homenagem à referida Administradora por meio da confecção de um busto em bronze a ser exposto nas proximidades da Galeria
de Presidentes. O valor es�mado da obra é de R$27.500,00 aí incluídos busto em bronze de aproximadamente 65cm, placa em aço escovado e o projeto do pedestal.
Em deliberação, por unanimidade de votos a Diretoria Execu�va aprovou a proposição em questão.

 

12. SESSÃO SOLENE DO DIA DO ADMINISTRADOR NO SENADO FEDERAL

O Presidente Mauro Kreuz informou que devido a compromissos assumidos por anteriormente, o Vice-Presidente, Cons. Rogério Ramos irá subs�tuí-lo na sessão
solene do Dia do Administrador a ser realizada no Senado Federal no dia 12/09. Em seguida, submeteu à apreciação da Diretoria Execu�va quanto à par�cipação ou
não de todos os Conselheiros Federais Efe�vos ou somente dos membros da Diretoria Execu�va na referida solenidade, sendo concluído que nem todos poderão se
fazer presentes. O Diretor Administra�vo e Financeiro, Cons. Rogério Cris�no lembrou que o Deputado Federal Leônidas Cris�no também se comprometeu em
marca uma sessão solene na Câmara dos Deputados, mas somente após as eleições gerais, em meados de outubro. Em discussão a Diretoria Execu�va deliberou por
unanimidade de votos pela expedição de O�cio ao Senador Izalci Lucas, agradecendo a homenagem e solicitando o reagendamento da sessão solene para após as
eleições de outubro e em data próxima às sessões plenárias do CFA. Deliberou-se ainda, pela antecipação das datas de realização da reunião da Diretoria Execu�va e
das sessões plenárias, dos dias 19, 20 e 21/10 para os dias 18, 19 e 20/10/2022.

 



13. MOÇÃO DE PESAR ADM. SEBASTIÃO MELLO

A Diretoria Execu�va aprovou por unanimidade de votos a indicação ao Plenário de concessão de Moção de Pesar à família do Adm. Sebas�ão Luiz de Mello, ex-
presidente do CFA.

 

14. CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE APURAÇÃO

O Presidente Mauro Kreuz se reportou à solicitação feita pelo CFA ao CRA-SP para levantamento dos valores de auxílio deslocamento e ajuda de custos pagos a
Conselheiros Efe�vos, concomitantemente, a Conselheiros Suplentes, nos úl�mos cinco anos retroa�vos ao exercício 2020. Informou que foi comunicado pelo
Presidente daquele Regional, Adm. Alberto Whitaker da impossibilidade de o CRA-SP cons�tuir Comissão para apuração dos valores, uma vez que todos os membros
do Plenário daquele Regional estão impedidos legalmente de comporem a Comissão de Apuração. Diante disto, o Presidente Mauro Kreuz informou que a Comissão
Especial para apuração deverá ser composta por Conselheiros Federais, salientando que ele tem prerroga�va regimental para deliberar de forma monocrá�ca sobre
a cons�tuição da referida Comissão, mas que tem o hábito de sempre deliberar sobre a questão no âmbito da Diretoria Execu�va e do Plenário do CFA. Em
deliberação, por unanimidade de votos a Diretoria Execu�va aprovou a cons�tuição da Comissão Especial e o encaminhamento da questão para apreciação do
Plenário do CFA. Em con�nuidade, o Presidente Mauro Kreuz informou que o Plenário do CRA-SP deliberou pelo arquivamento da solicitação de abertura de
processo é�co requerida pelo CFA contra o Adm. Itamar Revoredo Kunert e que a questão está sendo devolvida para o CFA. Informou que será feito recurso à
Comissão Permanente de É�ca do CFA.

 

15. CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – SÉRIE HISTÓRICA (2017 – 2021). (CFP) - INFORMATIVO

A Cons. Cláudia Stadtlober, Diretora de Formação Profissional informou que amanhã será apresentado ao Plenário a séria história dos úl�mos cinco censos
realizados pelo Ins�tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC), anos 2017 a 2020.

 

16. CÓDIGO BRASILEIRO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. (CFP) - INFORMATIVO

A Cons. Cláudia Stadtlober, Diretora de Formação Profissional informou que a Câmara já recepcionou a proposta da FIA/USP quanto ao CBA e que já foram
solicitadas propostas à Fundação Getúlio Vargas (FGV) e à UNB e que o prazo para recebimento delas é até 31/08/2022.

 

17. EVENTO: BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. (CGP) - INFORMATIVO

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo informou que o evento do bicentenário da Independência do Brasil será realizado no dia 06/09 e que será
transmi�do ao vivo pelo CFA Play. A palestra principal será proferida pelo Prof. Doutor Inaldo Chaves e as demais pelos Conselheiros Júlio Rezende ou Rodrigo Cazelli
e Ivanilda Frazão. O Presidente Mauro Kreuz informou que o Cons. Rogério Ramos o subs�tuirá na live.

 

18. ANÁLISE DOS ESTADOS. (CGP) – INFORMATIVO

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo informou que os dados do diagnós�co Brasil com base no IGM-CFA já foram consolidados e serão enviados aos
CRAs. Que os CRAs serão orientados a entregarem o Diagnós�co Brasil aos candidatos ao governo do estado.

 

19. CLIPPING DE NOTÍCIAS. (CGP) INFORMATIVO

O Diretor Fábio Macêdo informou que forma publicadas 12 matérias em julho, apresentando em seguida a relação dos CRAs que divulgaram e dos que não
divulgaram o clipping com informações do IGM-CFA. Lembrou que essa informação comporá o monitoramento das ações dos CRAs, conforme apreciado no Fórum
de Presidentes do Sistema CFA/CRAs.

 

20. ACESSO EXCLUSIVO

O Diretor Fábio Macêdo informou que foi recepcionada na Câmara solicitação de acesso exclusivo à plataforma IGM-CFA e mediante análise foi iden�ficado que o
solicitante se encontrava com o registro profissional licenciado e que diante disto, o acesso não foi liberado, mas que tem no�cia de que para profissional naquela
condição é liberado acesso ao Clube de Vantagens. Diante disto, manifestou a necessidade de que haja um alinhamento entre as Diretorias quanto à liberação ou
não de acesso, aos profissionais licenciados, dos diversos produtos oferecidos pelo CFA. Em discussão, por unanimidade de votos a Diretoria Execu�va deliberou que
o profissional licenciado não detém o direito de acesso aos produtos oferecidos pelo CFA.

 

21. REGULAMENTAÇÃO DA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO NA ÁREA DE CONDOMÍNIOS. (CFR) - INFORMATIVO

O Diretor de Fiscalização e Registro, Cons. Carlos Alberto informou que Administração de Condomínios será o tema do segundo ENAF temá�co, que o primeiro, a ser
realizado no dia 05/09 será realizado sob o tema Responsabilidade Técnica e que o terceiro encontro será realizado em outubro. Que nesta semana será
encaminhada à Presidência do CFA proposta de cons�tuição de grupo de trabalho com foco na norma�zação, regulamentação e fiscalização na área de condomínios
e um subgrupo para tratar da questão da formação comunicação em Administração condominial.

 

22. ATUALIZAÇÃO SOBRE O XVII FIA. (CRIE) – INFORMATIVO

O Diretor de Relações Internacionais, Cons. Gilmar Camargo informou que toda a programação com os palestrantes já está fechada e que haverá a movimentação
em palco de cerca de 80 pessoas entre palestrantes, mediadores e painelistas. Que a ideia é que seja criado grupo com todos os painelistas para alinhamento.
Solicitou aos os Conselheiros Federais que acessem a plataforma para preencherem o formulário de inscrição. Informou ainda que já á 41 trabalhos acadêmicos
inscritos. Fez breve apresentação sobre a programação, aí incluídas a reunião da Diretoria Execu�va e do Fórum de Presidentes. 

 

23. ATUALIZAÇÕES SOBRE A RIADM. (CRIE) – INFORMATIVO

O Diretor de Relações Internacionais e Eventos, Cons. Gilmar Camargo informou que foi definido que o Seminário RIADM será realizado no dia 09/09/2022, com
duas sessões, a primeira, de 8h às 10hs para atender os países membros da Europa e da Ásia e a segunda, das 18h às 20 horas para os países da América-La�na.

 

24. ENCONTRO DOS ASSESSORES JURÍDICOS (ENAJUR). (CRIE) – INFORMATIVO

O Diretor Gilmar Camargo informou que o ENAJUR será realizado nos dias 24 e 25/08, em Campo Grande/MS, na modalidade híbrida. Que foram recebidas mais de
30 sugestões de temas para discussão e que até o momento há 63 inscrições, sendo 20, para par�cipação presencial.



 

25. COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E ELEIÇÕES. (CCM) INFORMATIVO

O Diretor de Comunicação e Marke�ng, Cons. Diego da Costa informou que a CCM teve o cuidado de analisar quanto ao aparecimento dos Conselheiros Federais,
candidatos nas eleições do Sistema CFA/CRAs, nos canais de comunicação do CFA e que ideia é fazer um trabalho para não haver problemas no tocante à
regulamentação eleitoral.

 

26. VALORES DE GASTOS COM MÍDIA PARA CAMPANHA DO DIA DO ADMINISTRADOR. (CCM) – INFORMATIVO

O Diretor de Comunicação e Marke�ng, Cons. Diego da Costa informou que foram gastos R$200.000,00 em mídias digitais, Administradores.com, redes sociais,
outdoors, rádios e aeroporto, iluminação do Cristo Redentor e outros.

 

27. CRIAÇÃO DE ATA DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA 2023. (CCM) – INFORMATIVO

O Diretor de Comunicação e Marke�ng, Cons. Diego da Costa informou que é necessário deixar pronta a Ata de serviços para o exercício 2023 e que será feito
alinhamento com as demais Câmaras para se prever os custos.

 

28. MATÉRIAS NO SITE DO CFA E CANDIDATOS NAS ELEIÇÕES. (CCM) – INFORMATIVO

O Diretor Diego da Costa informou que todas as matérias e pautas indicadas para divulgação no sí�o eletrônico do CFA precisam ser assinadas pelo Diretor da área
interessada.

 

29. INFORMES DO CFA-TALENTOS. (CEPE) – INFORMATIVO

A ser apreciado na sessão plenária do dia 18/08/2022.

 

30. PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS

O Diretor de Estudos e Projetos Estratégicos, Cons. Marcos Kalebbe externou preocupação quanto à prescrição de débitos por conta do colégio eleitoral. O
Presidente Mauro Kreuz informou que na sessão plenária a ser realizada no dia 18/08 o Cons. Evandro Linhares fará apresentação e naquele momento a questão
poderá ser abordada. Em con�nuidade, o Presidente Mauro Kreuz informou que a Dra. Viviane Moura deixará de compor o quadro de colaboradores do CFA, que
integrará o Conselho Federal de Nutrição e diante disto, será necessário recompor o quadro da Assessoria Jurídica do CFA. Informou ainda, que o jornalista Paulo
Melo, por mo�vos pessoais, também deixou o quadro do CFA.

 

31. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO CFA. (CAF) - INFORMATIVO

O Diretor Administra�vo e Financeiro, Cons. Rogério Cris�no informou que o saldo do CFA na data de hoje é de R$34.228.053,57.

 

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

O Diretor Rogério Cris�no informou que até o momento 9 CRAs apresentaram, antecipadamente, os valores das cotas-partes.

 

33. APOIO FINANCEIRO AOS REGIONAIS. (CAF) INFORMATIVO

O Diretor Administra�vo e Financeiro, Cons. Rogério Cris�no informou que o CRA-AP falta repassar ao CFA somente uma parcela, no valor de R$3.333,33, a vencer
em setembro do corrente ano.

 

34. REPASSE COTAS-PARTES (ANOS ANTERIORES) DOS CRAS: (CAF) - INFORMATIVO

O Diretor Administra�vo e Financeiro, Cons. Rogério Cris�no informou que o CRA-PA está e dia com o repasse da cota-parte per�nente aos exercícios anteriores.

 

35. CRA-PE

O Diretor Administra�vo e Financeiro, Cons. Rogério Cris�no, membro da Junta Interventora informou que até o dia 12/08/2022 foram gastos R$696.063,97 e que na
sessão plenária será feita apresentação detalhada. O Diretor de Comunicação e Marke�ng, Cons. Diego da Costa sugeriu que seja apresentado também o que foi
recuperado, salientando que vale a pena mostrar o resultado. Em con�nuidade, o Diretor Rogério Cris�no informou que todas as cotas-partes que estavam em
aberto foram repassadas ao CFA.

 

36. OUTROS ASSUNTOS

O Presidente Mauro Kreuz teceu breve comentário sobre a par�cipação dele em painel em evento organizado pelo Tribunal de Contas da União para debater dentre
outros, sobre centros de governos. Informou que no momento da sua preparação levou em consideração a série de variáveis sensíveis que deve ser considerada
como: relações horizontais e ver�cais, recursos (humanos, �sicos e tecnológicos), comportamentos e outros requisitos necessários para que um centro de governo
venha a funcionar bem e além destas variáveis, informou ser necessário estabelecer ainda, onde posicionar o centro de governo na estrutura do Governo; o que o
levou a indagar sobre em qual estrutura interna o CFA irá inserir o programa de integridade do Conselho, fazendo em seguida, as seguintes indagações: onde o CFA
irá posicionar o programa de integridade e compliance? Qual autonomia e independência ele terá? Diante disto, solicitou aos Diretores que comecem a pensar na
questão uma vez que em outubro o programa será apreciado e será necessário definir as questões aqui expostas. 
 

37. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

7ª Reunião da Diretoria Executiva,  de agosto de 2022, em Brasília/DF.

 

38. ENCERRAMENTO

Às 17h40min 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
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