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ATA DA 9ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA EM 2022
 

DATA:           07 de novembro de 2022
HORÁRIO:   13h50 às 17h
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, Vice-Presidente
3. Adm. Francisco Rogério Cristino – CE, Diretor da CAF
4. Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior – DF, Diretor da CFR
5. Adm. Cláudia de Salles Stadtlobe – RS, Diretora 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, Ouvidor
2. Adm. Amilcar Pacheco dos Santos – PR, Coordenador da Comissão Permanente de Análise de Contas (CPAC)

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO
 

1. ABERTURA

O Presidente Mauro Kreuz saudou os presentes e deu início à 9ª reunião da Diretoria Execu�va em 2022. Procedeu à inclusão dos seguintes itens de pauta:
correções de anomalias na Coordenação de Recursos Humanos (CRH/CFA), medida liminar no que tange às eleições do Sistema CFA/CRAs e ex�nção das Comissões
Especiais; a pedido do Cons. Gilmar Camargo, Diretor de Relações Internacionais e Eventos foram incluídos os itens, ERAFIC, Encontro de Peritos e Administrador
Judicial e Ins�tuto Brasileiro de Gestão por Resultados (IBGR). O Coordenador da Comissão Permanente de Análise de Contas, Cons. Amilcar Pacheco solicitou a
re�rada do item de pauta “Apreciação do balancete do CFA referente aos meses de junho, julho e agosto de 2022” ao tempo em que informou que os referidos serão
subme�dos à apreciação da Diretoria Execu�va e do Plenário do CFA quando das reuniões de dezembro.

 

2. APRECIAÇÃO DA ATA DA 8ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, EM BRASÍLIA/DF

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

 

3. APRECIAÇÃO DO BALANCETE DO CFA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2022. (CPAC)

O Coordenador da Comissão Permanente de Tomada de Contas solicitou a re�rada do item de pauta.

 

4. GRUPOS DE TRABALHO DO ENAF (RESPONSABILIDADE TÉCNICA, ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS E PERÍCIA) (CFR)

O Diretor de Fiscalização e Registro, Cons. Carlos Alberto informou que há reuniões constantes, que a previsão é de que na próxima sessão plenária seja deliberada
minuta de Resolução Norma�va sobre Responsabilidade Técnica e que as Câmaras de Fiscalização e Registro e de Formação Profissional definiram o modelo ideal de
curso, com carga horária de 120 horas, com quatro módulos, de 30 horas cada. Quanto ao de Gestão Condominial será realizada reunião no final de novembro.
Reportou-se à instauração de processos é�cos, CRA-PE e RJ, e informou que para a abertura dos referidos processos no âmbito da Comissão Permanente de É�ca e
Disciplina faz-se necessária a emissão de extrato de Ata com registro da aprovação pelo Plenário do CFA, momento em que o Presidente Mauro Kreuz informou que
o documento será emi�do e assinado por ele e pelo Diretor Administra�vo e Financeiro do CFA.

 

5. ANTEPROJETO QUE ALTERA A RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA 462/2015 QUE “APROVA O REGULAMENTO DE REGISTRO PROFISSIONAL DE PESSOAS
FÍSICAS E DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” (CFR) – DELIBERATIVO

Não houve deliberação.

 

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

O Diretor Administra�vo e Financeiro, Cons. Rogério Cris�no informou que a disponibilidade financeira do CFA é de R$35.000.358,97. O Presidente Mauro Kreuz
comunicou a presença do Presidente do CRA-CE, Adm. Leonardo Macêdo.

 

7. REPASSE DE COTAS-PARTES (ANOS ANTERIORES) CRA-PA. (CAF) - INFORMATIVO



O Diretor Administra�vo e Financeiro, Cons. Rogério Cris�no informou que somente o CRA-DF está em aberto quanto ao balancete per�nente ao mês de setembro.
Em seguida, o apresentou o demonstra�vo dos recebimentos das quotas-partes do exercício 2022 repassados dos meses de janeiro a setembro e dos repasses do
CRA-PA per�nentes às quotas-partes de exercícios anteriores. Informou em seguida que a Câmara de Administração e Finanças expediu aos Diretores O�cio Circular
solicitando a apresentação do planejamento orçamentário das Câmaras para o exercício de 2023 até o próximo dia 11.

 

8. PLANO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. (CCM)

O Diretor de Comunicação e Marke�ng, Cons. Diego da Costa informou que a Câmara e a empresa Radiola estão realizando o trabalho de desenvolvimento do plano
de iden�dade profissional do Sistema CFA/CRAs e solicitou ao colaborador Herson Thiago, Coordenador da Câmara que procedesse à apresentação. Com a palavra, o
Coordenador Herson Thiago apresentou o resultado preliminar do relatório do trabalho realizado em 2021, com a par�cipação da Câmara de Fiscalização e Registro,
salientando que uma das pautas era o diagnós�co de iden�dade profissional. Informou que em parceria com a empresa Radiola a Câmara de Comunicação e
Marke�ng fez o compilamento das informações e analisou os resultados. Procedeu à explanação sobre a forma como o trabalho de análise foi conduzido, as fontes e
as pesquisas qualita�vas e quan�tavias realizadas quanto ao profissional de Administração e ao Conselho Federal de Administração e que as informações indicam
como o Sistema CFA/CRAs deve agir perante o mercado, como devem ser criadas campanhas e ações. Em conclusão, o Coordenador Herson Thiago informou que em
breve o relatório final poderá ser apresentado à Diretoria. A apresentação per�nente ao tópico encontra-se anexada ao processo SEI CFA nº 476900.004143/2022-19
(Documento SEI nº 1665849).

 

9. PLANO DE TRABALHO CCM

O Diretor Diego da Costa apresentou documento denominado “Legado de gestão CCM 2019-2022” para futuras coordenações. O documento entregará como
resultados o manual da CCM para próximas gestões, documentação e mapeamento de processos, guia operacional e plano de trabalho. Reportou-se ao ENACOM
2023, a ser realizado no primeiro trimestre de 2023 com o obje�vo de instruir e alinhar as áreas de comunicação do Sistema CFA/CRAs. O Presidente Mauro Kreuz
sugeriu aos Diretores Execu�vos que deixassem à disposição dos próximos gestores trabalho como o proposto pela CCM. A apresentação per�nente ao tópico
encontra-se anexada ao processo SEI CFA nº 476900.004143/2022-19 (Documento SEI nº 1665857).

 

10. DADOS DE MÍDIA DOS CANAIS DO CFA E MAPEAMENTO CRAS. (CCM)

O Diretor Diego da Costa apresentou os dados de mídia dos canais do CFA e o mapeamento dos CRAs, conforme abaixo relacionado:

CCM em números:

Instagram – 95 mil seguidores; Facebook – 510 mil seguidores; Linkedin – 32 mil seguidores; Twiter – 4 mil seguidores; CFAPlay – 23 mil seguidores; Rádio Adm. –
894 rádios filiadas; Site do CFA – 3 mil acessos diários; EMKT – 68 mil contatos; Telegram – 3 mil seguidores e Google – 1 milhão score mensal.

CRAs em números:

Instagram – 140 mil seguidores; Facebook – 205 mil seguidores; Sites dos CRAs – 250 a 1.000 acessos diários; EMT – 400 mil contas e Google score da palavra
Administração 4.1 milhão de impressões. A apresentação per�nante ao tópico encontra-se anexada ao processo SEI CFA nº 476900.004143/2022-19 (Documento SEI
nº 1665849).

 

11. CÓDIGO BRASILEIRO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO – CBA (CFP)

A Diretora de Formação Profissional, Cons. Cláudia Stadtlober informou que o processo já se encontra com a Câmara de Administração e Finanças para contratação
do serviço.

 

12. PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA CFA/CRAS. (CFP)

A Diretora de Formação Profissional, Cons. Cláudia Stadtlober informou que o documento será assinado em breve.

 

13. SELO CFA INDICA. (CFP)

A Diretora de Formação Profissional, Cons. Cláudia Stadtlober informou que já proposta de Resolução Norma�vas para Acreditação CFA, o escopo do trabalho e que
a ideia é entregar o trabalho ainda em dezembro, possivelmente, na próxima plenária, com o obje�vo de deixar o projeto estruturado para a próxima gestão.

 

14. I CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO POR RESULTADOS. (CGP)

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo informou que o Ins�tuto Brasileiro de Gestão por Resultados (IBGR) propôs parceria com CFA, mas que por
orientação da presidência do CFA foi estabelecido que, diante do fato de se tratar de um Ins�tuto novo, dever-se-ia, inicialmente, aguardar a maturidade da En�dade
para, a par�r daí, estabelecermos parceria. Informou que o CFA par�cipou do I Congresso Brasileiro de Gestão por Resultados, realizado pelo referido Ins�tuto, que
contou com 200 par�cipantes, com 2 horas dedicadas somente ao Sistema CFA/CRAs, com público principal formado por Secretários, sendo 17 estados
representados. Que 50 a 60% dos par�cipantes elevaram a ins�tuição CFA/CRAs e cumprimentaram o Conselho pela criação da ferramenta IGM-CFA. Informou em
seguida, que o IBGR concedeu premiação à prefeituras municipais com base no IGM-CFA.

 

15. REUNIÃO COM CGU. (CGP)

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo informou que a CGP par�cipou de reunião com a Controladoria-Geral da União (CGU) para buscar apoio daquele
órgão no que se refere à implementação do Programa de Integridade e Compliance do Sistema CFA/CRAs. Que na ocasião foi informado que o CFA poderia firmar
parceria com aquele órgão com o intuito de que a CGU nos auxiliem, promovam capacitação e acompanhem a implantação do Programa no CFA. Informou que nos
foi solicitado aguardar o final das eleições nacionais uma vez que neste período está suspenso o estabelecimento de novas parcerias.

 

16. CURSO EAD IGM EXCLUSIVO. (CGP)

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo informou que está em andamento a gravação do curso per�nente ao acesso exclusivo que será disponibilizado na
ACADM. Que a Câmara está alinhando ainda a gravação de mais dois cursos até o final do exercício, prestação de contas e captação de recursos.

 

17. CLIPPING DE NOTÍCIAS. (CGP)

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo informou que foram publicadas 13 matérias.



 

18. OUTROS ASSUNTOS

18.1. Eventos da CRIE

O Diretor de Relações Internacionais e Eventos, Cons. Gilmar Camargo informou que nos dias 24 e 25/11 será realizado o ERAFIC em Campo Grande/MS e nos dias
15 e 16/12 o Encontro de Peritos Administradores Judiciais em Aracaju/SE quando a Assembleia Legisla�va prestará homenagem ao Presidente Mauro Kreuz.

 

18.2. CRA-PE

O Presidente da Junta Interventora, Cons. Amilcar Pacheco informou que no úl�mo dia 25 faleceu o Assessor Jurídico do CRA-PE, Adv. Hélio Alencar de Souza
Monteiro Filho.

 

18.3. Ins�tuto Brasileiro de Gestão por Resultados (IBGR)

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo apresentou a equipe do ins�tuto Brasileiro de Gestão por Resultados (IBGR) que realizou o I Congresso Brasileiro
de Gestão por Resultados, dias 03 e 04 do corrente mês, representados nesta reunião pela Admª Karyne Maria D’Ávila Costa, Diretora-Geral e os Senhores José
Carlos e Raul. Com a palavra, a Admª Karyne Maria externou sa�sfação em fazer parte do Congresso; que aprendeu muito com o IGM-CFA e que ficou surpresa em
poder ver o aprendizado dos municípios com o uso do referido índice. Acrescentou que o evento foi bastante elogiado e que diversos par�cipantes já estão
perguntando quando será realizado o próximo Congresso. Informou ainda, que ficou encantada com a ferramenta desenvolvida pelo CFA por ser uma ferramenta
que auxilia os prefeitos e secretários na gestão dos municípios. Ao final, salientou que será uma honra poder contar com o apoio e a parceria do CFA. Com a palavra,
o Sr. Paulo saudou o Presidente Mauro Kreuz e os demais Diretores e agradeceu ao Diretor Fábio Macêdo pela palestra realizada no evento. Ressaltou os aspectos
salientados pela Diretora-Geral do IBGR e informou que o Ins�tuto está empenhado em difundir a ciência da Administração e que na próxima semana será
encaminhado aos 74 municípios que se fizeram presentes no evento, correspondência eletrônica solicitando informação sobre quantas pessoas formadas em
Administração fazem parte dos respec�vos governos municipais e que a informação será repassada ao CFA e colocou o Ins�tuto à disposição para inicia�vas que
visem ampliar o número de Administradores formados nas administrações municipais. O Presidente Mauro Kreuz agradeceu aos par�cipantes pela difusão da
ferramenta. Salientou que deseja incluir o evento na agenda municipalista do Brasil com o intuito de promover a eficiência, eficácia e a gestão de resultados para a
sociedade. Em seguida, o Presidente Mauro Kreuz agradeceu a presença dos visitantes e a par�cipação concedida ao CFA no I Congresso Brasileiro de Gestão por
Resultados.

 

18.4. Liminar – CRA-RJ

O Presidente Mauro Kreuz reportou-se à liminar concedida a candidato de uma das chapas do CRA-RJ e que foi ex-presidente do CFA e o Assessor Jurídico do CFA, Dr.
Marcelo Dionísio informou que o CFA redigirá recurso de agravo de instrumento. Em con�nuidade, o Presidente Mauro Kreuz indagou sobre a questão per�nente à
ex-contadora do CRA-PE e o Presidente da Junta Interventora, Cons. Amílcar Pacheco informou que o Dr. Hélio Alencar havia iniciado o encaminhamento e que agora
a questão está sendo discu�da com o Dr. Marcelo Dionísio, Assessor Jurídico do CFA e que o assunto integra a lista de prioridade da Junta Interventora.

 

18.5. CRA-SP

Reportando-se ao ressarcimento a ser feito por gestores do CRA-SP o Presidente Mauro Kreuz informou que o Presidente daquele Regional, Adm. Alberto Whitaker
solicitou parcelamento em 18 vezes dos valores per�nentes a ele ao Diretor Administra�vo e Financeiro, na ordem R$16.280,00. Informou que por meio de áudio
apresentou a proposta do Presidente Whitaker aos membros da Diretoria Execu�va e que diante do precedente do CRA-PR, que parcelou ressarcimento em 12
vezes, ficou deliberado que seria aplicado o mesmo critério aos ordenadores do CRA-SP. Informou que o atual ordenador financeiro do CRA-SP, também ordenador
da gestão anterior, fez expediente ao Presidente Alberto Whitaker informando que ele não efetuará o pagamento do referido ressarcimento. Quanto ao ex-
Presidente do CRA-SP, a quem cabe também ressarcimento, o Presidente Mauro Kreuz informou que ainda não se sabe qual será a decisão e que se presume que o
ex-Presidente realizará depósito em juízo e discu�rá a questão judicialmente. Acrescentou que com isto, o ex-Presidente se eximiria da instauração de uma tomada
de contas especial e o consequente encaminhamento aos órgãos de controles externos. Com a palavra, o Assessor Jurídico do CFA, Dr. Marcelo Dionísio manifestou
entendimento de que o depósito em juízo não ex�ngue a possibilidade de instauração de tomada de contas especial e a no�ficação aos órgãos de controle, que a
consignação em pagamento apenas suscita dúvida em relação a quem deva receber o recurso.

 

18.6. Ex�nção das Comissões Especiais

O Presidente Mauro Kreuz informou que diante do fato delas terem sido ins�tuídas pelo atual Presidente elas devem ser ex�ntas até o final do exercício e que a
única que se manterá é a Comissão Especial do SEI. Em relação ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI) a Admª Juliana dos Reis informou que a atualização do
Sistema, diante da assinatura de renovação do Acordo de Cooperação com a TRF4 se dará somente no feriado do carnaval de 2023 devido ao tempo necessário, 3 a
quatro dias, em que a plataforma deverá ficar fora do ar para a atualização no CFA e nos 27 CRAs.

 

18.7. Coordenadoria de Recursos Humanos (CRH/CFA)

O Presidente Mauro Kreuz informou que foi solicitada à Coordenadora de Recursos Humanos do CFA diagnós�co quanto à área de Recursos Humanos e que algumas
questões transcendem à atual gestão e serão apresentadas à gestão posterior. Dentre elas, reportou-se a passivo per�nente à aplicação do plano de cargos e salários
dos exercícios 2020 a 2022. Com a palavra, o Diretor Administra�vo e Financeiro, Cons. Rogério Cris�no informou sobre a progressão dos servidores pertencentes ao
quadro efe�vo do CFA. A Coordenadora de RH, Admª Graciele Soares informou que atualmente está vigente a Portaria nº 47, de 10/09/2013 e procedeu a
esclarecimentos sobre as regras vigentes e sua aplicação. Foi apresentada nova regra da progressão com inters�cio de 2 (dois) anos para os níveis pleno e sênior; e 3
(três) anos para o nível júnior e que a progressão se dará na data-base. Foi apresentada tabela com os valores de impacto mensal e anual e ainda, com os custos
retroa�vos a 2021. O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo sugeriu que o inters�cio seja de três em três anos. Em deliberação, por maioria de votos, foi
aprovada a progressão conforme é pra�cado atualmente. Em con�nuidade a Diretoria Execu�va, por unanimidade de votos, aprovou a concessão da progressão
estabelecida na Portaria CFA nº 47, de 10 de setembro de 2013 com o obje�vo de regularizar a pendência per�nente à aplicação do plano de cargos e salários,
retroa�vo aos exercícios de 2020 a 2022.

 

18.8. Acórdão TCU nº 2402

O Presidente Mauro Kreuz informou que a Câmara de Administração e Finanças e a Presidência do CFA enviarão aos CRAs, por meio de O�cio Circular, o Acórdão TCU
nº 2402 e que o Sistema CFA/CRAs tem 360 dias para tomar todas as medidas por ele estabelecidas. Procedeu à leitura dos itens com providências a serem adotadas
pelo CFA, dentre eles: elaboração de norma�vo regulamentando a avaliação da carteira de créditos nos termos atualmente preconizados nas normas de
contabilidade aplicáveis; estude modo de implementar no âmbito do Sistema, melhorias em seus sistemas de gestão bem como nos controles internos,
notadamente, naqueles com reflexo na contabilidade das en�dades a fim de atender adequadamente ao disposto nos ar�go 85 e 89 da Lei 4.320/64; estude modo
de implementar no âmbito dos seus respec�vos Sistemas Profissionais e em seus Conselhos, sistemas de custos que atendam as finalidades dos ar�gos 83, 85 e 89



da Lei 4.320/64. Acrescentou que, no ponto de vista dele, isto será muito bom, porque o que o TCU nos quer dizer é que deve haver uma uniformidade em cada
Sistema.

 

19. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

10ª Reunião da Diretoria Executiva, 07 de dezembro de 2022, em Brasília/DF.

 

20. ENCERRAMENTO

Às 17 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 12/12/2022, às 16:55, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Mauro Kreuz, Presidente, em 13/12/2022, às 13:48, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 1677900 e o código CRC BB69EF14.

Referência: Processo nº 476900.005236/2022-52 SEI nº 1677900
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