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ATA DA 10ª SESSÃO PLENÁRIA DO CFA EM 2022

 
Data:          20 de outubro de 2022
Horário:     09h10 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. Waldeck Brandão Uzeda e Silva – BA, Suplente
6. Adm. Francisco Rogério Cristino – CE
7. Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior – DF
8. Adm. Manoel Carlos Rocha Lima - ES, Suplente
9. Adm. Tiago Nóbrega Stival – GO

10. Adm. Jorge Henrique Mariano Cavalcante - MA
11. Adm. Norma Sueli Costa de Andrade – MT
12. Adm. Alex Sandre Rodrigo Pereira Cazelli – MS
13. Adm. Gilmar Camargo de Almeida – MG
14. Adm. Mauro dos Santos Leônidas – PA
15. Adm. Marcos Kalebbe Saraiva Maia Costa – PB
16. Adm. Amilcar Pacheco dos Santos – PR
17. Adm. José Carlos Gomes de Souza – PE
18. Adm. Pedro Alencar Carvalho Silva – PI
19. Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio – RJ, Suplente
20. Adm. Júlio Francisco Dantas de Rezende – RN
21. Adm. Adm. Rogério de Moraes Bohn – RS, Suplente
22. Adm. Ivanilda Frazão Tolentino – RO
23. Adm. Emerson Clayton Arantes - RR
24. Adm. Isabela Regina Fornari Muller – SC, Suplente
25. Adm. Mauro Kreuz – SP
26. Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa – SE
27. Adm. Rogério Ramos de Souza - TO

B – Ausências Jus�ficadas

1. Adm. Roberto Ibrahim Uehbe – BA
2. Adm. Hércules da Silva Falcão - ES
3. Adm. Wagner Siqueira - RJ
4. Adm. Cláudia de Salles Stadtlober– RS
5. Adm. Evandro Linhares – SC

 
ASSUNTOS EM DISCUSSÃO

1. ABERTURA

O Presidente Mauro Kreuz saudou os presentes e deu início à 10ª sessão plenária do CFA em 2022. Registrou a presença do Presidente do CRA-PA, Adm. Fábio Lúcio
e o cumprimentou pela condução, juntamente com o Cons. Gilmar Camargo, Diretor de Relações Internacionais e Eventos, o VII FIA.

 

2. PRESTAÇÕES DE CONTAS DO CRA-PA

Exercício 2018

Com a palavra, o Diretor Administra�vo e Financeiro, Cons. Rogério Cris�no informou que pelo fato dele ter feito parte da Junta Interventora do CRA-PA a Câmara de
Administração e Finanças elegeu o Cons. Diego da Costa como relator das prestações de contas do CRA-PA. Em seguida, o Cons. Diego da Costa procedeu ao relato
que concluiu pela irregularidade das contas. Em apreciação, por unanimidade de votos, o Plenário deliberou pela reprovação das contas do CRA-PE, conforme
parecer exarado pela Câmara de Administração e Finanças.

Exercício 2020

Com a palavra, o Diretor Administra�vo e Financeiro, Cons. Rogério Cris�no procedeu ao relato da Câmara de Administração e Finanças que concluiu pela
regularidade das contas. Em apreciação, com as abstenções dos Conselheiros Amílcar Pacheco e Marcos Kalebbe, que se declararam impedidos de votar por terem
integrado a Junta Interventora do CRA-PA no referido exercício, a prestação de contas do CRA-PA, exercício 2020, foi aprovada pelo Plenário, por maioria de votos.

Exercício 2021

O Diretor Rogério Cris�no procedeu ao relato da Câmara de Administração e Finanças que concluiu pela regularidade das contas. Em apreciação, por unanimidade
de votos, o Plenário aprovou as contas do CRA-PA, exercício 2021.

O Presidente Mauro Kreuz concedeu a palavra ao Presidente do CRA-PA, Adm. Fábio Lúcio, que agradeceu pela deferência e salientou que fez questão de estar aqui,
por duas razões, por estarem sendo apreciadas as contas dos exercícios 2020 e 2021 e pelo fato de ser a primeira vez em que as contas da sua gestão foram



subme�das à apreciação do Plenário do CFA. Agradeceu à Auditoria do CFA, aos Contadores Marcello Cou�nho e Daniel Mendes. Informou que até 25 de março de
2020 a gestão do Conselho se deu pela Junta Interventora e agradeceu aos Conselheiros Amilcar Pacheco, Marcos Kalebbe e Rogério Cris�no pelo trabalho de
recuperação do CRA-PA e que, hoje, nesta sessão plenária, faz-se necessário colocar um ponto final em todo o processo de intervenção com a apreciação das contas
para que daqui para frente o Conselho possa trilhar um novo caminho. Reportou-se à realização do XVII FIA e informou que na reunião do Fórum de Presidentes do
Sistema CFA/CRAs a realizar-se em novembro apresentará o relatório sobre o evento. Externou agradecimento ao Plenário do CFA e ao Presidente do CFA. O
Presidente Mauro Kreuz manifestou entendimento também de que hoje se encerra a intervenção. Com a palavra, o Auditor Marcello Cou�nho informou que por
ocasião da Intervenção foi concedido a ele o acesso às salas do CRA-PA e que agora, com a conclusão da análise das contas, solicita a interrupção do seu acesso ao
Sistema Eletrônico de Informações do CRA-PA. O Presidente Mauro Kreuz rendeu homenagens ao Presidente Fábio Lúcio e à equipe do CRA-PA, assim como à equipe
do CFA.

 

3. CONTROLE DE RECEBIMENTO DE BALANCETE/COTA-PARTE. (COF) – INFORMATIVO

O Diretor Administra�vo e Financeiro, Cons. Rogério Cris�no informou que como hoje é dia 20 até o final do dia os MA, MT, ES, AP, AC e PI devem apresentar os
balancetes.

 

4. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO CFA. (COF) – INFORMATIVO

O Diretor Administra�vo e Financeiro, Cons. Rogério Cris�no informou que a disponibilidade financeira do CFA é de R$35.479.308,65.

 

5. REPASSE DE COTAS-PARTES (ANOS ANTERIORES) CRA-PA. (COF) - INFORMATIVO

O Diretor Administra�vo e Financeiro, Cons. Rogério Cris�no informou que o CRA-PA está em dia com o repasse das cotas-partes per�nentes aos exercícios
anteriores e apresentou a planilha com as informações.

 

6. GASTOS COM MEMBROS E COLABORADORES DA JUNTA INTERVENTORA

O Diretor Administra�vo e Financeiro, Cons. Rogério Cris�no apresentou informações quanto aos gastos com a Junta Interventora do CRA-PE.

DESPESAS COM JUNTA INTERVENTORA CRA-PE - RESUMO

 VALORES (R$)

PERÍODO
DIÁRIAS/ADIC.

DESLOC.

PASSAGENS

AÉREA/TERRESTRE
TOTAL

12/10/2021 A

14/10/2022
411.402,00 164.583,06 575.985,06

DESPESAS COM EQUIPE DE APOIO TÉCNICO

 VALORES (R$)

PERÍODO
DIÁRIAS/ADIC.

DESLOC.

PASSAGENS

AÉREA/TERRESTRE
TOTAL

12/10/2021 A

14/10/2022
126.900,00 76.552,84 203.452,84

Total das despesas: R$779.437,90

 

 

7. RELATO DA JUNTA INTERVENTORA DO CRA-PE (ADM. AMILCAR)

O Presidente da Junta Interventora do CRA-PE, Cons. Amilcar Pacheco apresentou o relatório da referida Junta, com informações per�nentes à receita, despesa e
cotas-partes mensais dos exercícios de 2020 a 2022, informações dos gastos com a Junta Interventora versus cota-parte integral dos exercícios de 2021 e 2022 e a
previsão de fechamento da Junta Interventora, exercício 2022 conforme tabelas a seguir relacionadas:

01 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNTA INTERVENTORA - 2021/2022 COTA
PARTE INTEGRAL

 2021 2022 TOTAL

GASTOS JI   R$ 779.437,90

C P  PAGAS 38.461,40 629.805,04 R$ 668.266,44

SUBTOTAL   R$ 111.171,46

 

02 - PREVISÃO DE FECHAMENTO JI - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

RECEITA A ARRECADAR ATÉ 31/12 - R$
300.000,00

COTA-
PARTE R$ 60.000,00

SALDO FINAL  R$ 51.171,46



 

2. - PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNTA INTERVENTORA - 2021/2022
ACRÉSCIMO DA COTA PARTE

 2021 2022 TOTAL

GASTOS JI   R$ 779.437,90

C P  PAGAS 38.461,40 302.482,84 R$ 340.944,24

PREVISÃO QP   R$ 60.000,00

SUBTOTAL   R$ 378.493,66

PREVISÃO 2023   R$ 400.944,24

 

No decorrer da apresentação das tabelas acima dispostas os Conselheiros Amilcar Pacheco e Marcos Kalebbe procederam a explanações detalhadas sobre cada um
dos itens, apresentaram informações quanto a diversos fatos ocorridos no decorrer da Intervenção e sobre as diversas situações irregulares com que a Junta se
deparou. Informou que a meta de arrecadação para o exercício de 2022 é na ordem de R$2.400.000,00. Com a palavra, o Cons. Rogério Bohn sugeriu a realização de
uma análise sobre tudo que aconteceu de posi�vo e de nega�vo com as duas intervenções realizadas pelo CFA, com a criação de procedimentos, se apossar das boas
prá�cas, aprender com os erros e a par�r daí, criar um regramento, quem sabe até, a criação de um fundo financeiro. Salientou que é caro fazer uma Intervenção,
mas que o custo de não se fazer nada é muito grave para o Sistema CFA/CRAs. Em con�nuidade, o Cons. Amilcar Pacheco agradeceu ao Presidente Mauro Kreuz por
haver man�do a Junta Interventora unida. Com a palavra, o Diretor de Comunicação e Marke�ng, reportando-se às eleições sugeriu o desenvolvimento de uma
campanha tratando do processo eleitoral com o obje�vo de ampliar o conhecimento sobre o pleito e a renovação dos par�cipantes no Sistema CFA/CRAs, com um
processo democrá�co. O Presidente Mauro Kreuz informou que nunca na história do CFA se difundiu tanto um processo eleitoral, mas que isto não faz cócegas na
planície, porque a decepção é tão grande que as pessoas não se mobilizam para par�cipar, salientando que o Sistema é uma réplica do cenário nacional.

 

8. PROJETO ODS NO IGM-CFA. (CGP) – INFORMATIVO

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo informou que o projeto tem como obje�vo o alinhamento das ODS aos indicadores do IGM-CFA, agregando mais
valor à ferramenta. Citou que há vários indicadores do IGM-CFA que possuem relação com os ODS e que isso pode ajudar inclusive nas polí�cas públicas dos
municípios, iden�ficando os que estão mais próximos ou não do cumprimento dos ODS. Destacou que um indicador que aparece muito é o de número 16, que está
ligado à transparência. Sugeriu ao Presidente Mauro Kreuz que a ideia seja levada ao Conselhão. Informou em seguida que na plataforma do IGM-CFA estará a
logomarca da ODS dentro da variável aberta no sistema e com nota técnica disponível para visualização, reportando a esclarecimento sobre o impacto. Ao final, o
Diretor Fábio Macêdo informou que a Câmara de Gestão Pública pretende entregar o projeto até 31/12/2022.

 

9. EVENTOS E PARTICIPAÇÕES. (CGP) – INFORMATIVO

Fórum RIADM – Governança e Gestão Pública

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo informou da sua par�cipação na abertura do Fórum de Gestão Pública e agradeceu ao Cons. Gilmar Camargo,
Diretor de Relações Internacionais e Eventos por tê-lo convidado para representar o CFA.

Bicentenário da Independência do Brasil

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo informou a live do Bicentenário da Independência do Brasil contou com mais de 290 visualizações e que os
Conselheiros Júlio Rezende e Herlígenas Araújo intermediaram o evento.

Sessão solene na ALEAC - Dia do Administrador

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo reforçou importância da aproximação do Sistema CFA/CRAs ao parlamento brasileiro, manifestando entendimento
de que conquistas e espaços passam por aprovação de leis.

Apresentação IGM-CFA ao CRA-BA - Dia do Administrador

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo informou que o evento contou com diversos representantes ins�tucionais do estado da Bahia e salientou que o
CRA-BA faz um trabalho fantás�co com os representantes que são selecionados por meio de edital público.

 

10. CLIPPING DE NOTÍCIAS. (CGP) – INFORMATIVO

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo informou que nos meses de setembro e outubro foram publicadas 26 matérias em destaques nos jornais nacionais
e que o IGM-CFA tem sido mais visto.

 

11. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA OUVIDORIA – 3º TRIMESTRE/2022 – INFORMATIVO

O Ouvidor, Cons. José Carlos Colares apresentou o relatório de a�vidade da Ouvidoria per�nente ao 3º setembro de 2022 e informou que foram 122 manifestações,
100% através do SEI;95 solicitações, 19 reclamações, 0 elogios, 2 sugestões, 4 denúncias e 1 improcedente; a maioria é proveniente de profissionais registrados no
Sistema.

 

12. DADOS DE MÍDIA DO XVII FIA (CCM)

O Diretor de Comunicação e Marke�ng, Cons. Diego da Costa apresentou informações sobre o resultado da divulgação do FIA nas mídias, com 23 matérias
produzidas, 29 bole�ns de Rádio Adm, 18 horas ao vivo no CFA Play, 9 entrevistas no CFA Play e no CRA-PA, 11 conteúdos para a Revista RBA, mais de 400 interações
nas redes e mais de 2 mil acessos ao site do CFA, dentre outras.

 

13. COMISSÃO DE MARKETING – CONSELHÃO FASE 2. (CCM) – INFORMATIVO

O Diretor de Comunicação e Marke�ng, Cons. Diego da Costa apresentou a agenda dos trabalhos da Comissão, iniciados no dia 25/09/2022 (Comunicado de início
dos trabalhos), 04/10/22 (Recebimento de solicitação de propostas); 21/01/23 (Primeira reunião - Mapeamento para gerar um documento final, Ações efe�vas que



cada conselho realizou evitando-se danos à sociedade, Reformulação da carta de Gramado, Portal de no�cias para falar com a sociedade). Informou que a Comissão
de Marke�ng é Coordenada pelo colaborador do CFA, Herson Tiago e integrada por outros Conselhos de Fiscalização. Informou que na úl�ma entrega prevista para
janeiro de 2023 já não integrará mais o Plenário do CFA, mas se colocou à disposição para con�nuar contribuindo com o Sistema. Em seguida, o Diretor Diego da
Costa informou que a atual gestão da Câmara deixará como proposição um planejamento para o exercício de 2023 como inicia�vas, propostas, modelo de trabalho,
modelo de gestão e ainda, modelo de evento para a realização do Encontro de Comunicação e Marke�ng, que pretende apresentar na plenária de dezembro.

 

14. A POSSIBILIDADE DE DIVULGAÇÃO DOS COMPONENTES DAS CHAPAS CONCORRENTES NA ELEIÇÃO DO SISTEMA E SUAS RESPECTIVAS PROPOSTA DE
FORMA AMPLA, EM MEIOS DE MÍDIA SOCIAIS, REVISTAS, SMS E/OU E-MAIL, POR PARTE DOS CRAS. (ADM. ROGÉRIO BOHN)

O Cons. Rogério Bohn informou que anteriormente o CRA-RS divulgava na Revista Master – publicação daquele Regional - o programa de trabalho das chapas
concorrentes ao pleito eleitoral daquele CRA e que desta vez o Regional entendeu que não deveria proceder à divulgação por entender que o Regulamento Eleitoral
não previa tal possibilidade. Diante disto, invocando o princípio da transparência, indagou se seria o caso de a Comissão Permanente Eleitoral do CFA fazer algum
adendo ao CRA-RS quanto à questão. O Coordenador da Comissão, Cons. Jorge Henrique, Coordenador da CPE informou que fica di�cil a CPE/CFA controlar a
independência das Comissões eleitorais e das presidências e diretorias dos CRAs. Acrescentou que, na verdade, a CPE não tem a competência de fazer essa gestão, a
não ser que, oficialmente, seja feita alguma denúncia ou algum �po de informação que, analisada e prevista no Regulamento poderá ser apreciada pela CPE. Que
todos os candidatos têm condição de colocar, através do CFA, sua propagando e divulgação da chapa e que isto está sendo posto à disposição por meio de SMS. Em
con�nuidade, o Cons. Rogério Bohn informou que houve manifestação conjunta das três chapas ao CRA e ao CFA e que a CPE/CRA, por meio de Parecer, manifestou
entendimento de que não tem competência para responder, informando que a questão caberia ao CFA. Com a palavra, o Dr. Marcelo Dionísio informou que não teve
acesso ao referido parecer e se reportou pontualmente ao que estabelece o Regulamento, que é a vedação à propaganda eleitoral nos seguintes casos: em data
anterior à publicação do edital; em eventos realizados ou apoiados pelo Sistema CFA/CRAs ou com uso da logomarca do CFA; nas dependências do Conselho e
propagandas realizadas por empregados do Sistema. Diante do exposto, o Presidente Mauro Kreuz indagou se é facultado ao CRA-RS promover ou não a divulgação
conforme proposição formulada pelo Cons. Rogério Bohn, sendo respondido pelo Dr. Marcelo Dionísio que sim. Com a palavra, o Diretor de Fiscalização e Registro,
Cons. Carlos Alberto sugeriu que, por se tratar de divulgação de natureza ins�tucional, o próximo regulamento pode prever a obrigatoriedade da divulgação. O Cons.
Jorge Henrique, Coordenador da CPE/CFA informou que há algumas falhas no atual regulamento e que ao final do processo será elaborado cenário de avaliação,
solicitando em seguida aos Conselheiros Federais que apontem as dificuldades que �verem ciência para auxiliar no aprimoramento da norma. Ao final, o Cons.
Rogério Bohn solicitou à CPE a gen�leza de encaminhar resposta à solicitação por ele formalmente formulada.

 

15. OUTROS ASSUNTOS

O Adm. Cássio Ma�os informou que foi desenvolvido o Portal SEI (sei.cfa.org.br) e que a plataforma é composta por vídeos, pdf, dados e cursos, todos voltados à
orientação dos colaboradores do Sistema CFA/CRAs. O Presidente Mauro Kreuz solicitou que seja expedida comunicação oficial aos Presidentes e Conselheiros
Federais. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz informou que no dia 13 de dezembro serão realizadas as eleições no Conselhão. Em con�nuidade, informou que
em reunião com a família na semana passada havia decidido comunicar hoje sua renúncia à Presidência do CFA em função da agressão que foi subme�do por conta
da matéria infeliz que maculou o CFA e o expôs nacionalmente, tendo que assis�r ser posto sob suspeita, sem haver come�do um ato sequer de falta de integridade
em sua gestão. O Vice-Presidente, Cons. Rogério Ramos solicitou ao Presidente Mauro Kreuz que não renunciasse ao cargo de Presidente do CFA, salientando que
existem veículos capciosos e a serviço do mal e que falta muito pouco para o final, ressaltando que tanto ele como o Presidente entraram no CFA pela porta da
frente e assim sairão. Informou que a gestão quebrou paradigmas e estabeleceu uma nova cultura e que o admira bastante. Na sequência, diversos Conselheiros
externaram apoio ao Presidente Mauro Kreuz, com aplausos, e solicitaram sua permanência no cargo, sendo seguido pelo Presidente do CRA-PA, Adm. Fábio Lúcio.
Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz agradeceu as manifestações e informou que permanecerá até o final do mandado.

 

16. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

11ª e 12ª sessão plenária, 08 e 09 de dezembro de 2022, em Brasília/DF.

 

17. ENCERRAMENTO

O Presidente agradeceu a todos e declarou a sessão encerrada às 12h.

 

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 13/12/2022, às 17:32, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Mauro Kreuz, Presidente, em 15/12/2022, às 16:34, conforme horário oficial de Brasília.
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