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Local: Sede do CFA – Brasília/DF
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4. Adm. José Carlos de Sá Colares – AM
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6. Adm. Francisco Rogério Cristino – CE
7. Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior – DF
8. Adm. Manoel Carlos Rocha Lima – ES – Conselheiro Federal Suplente
9. Adm. Ivany Rosa de Oliveira - GO
10. Adm. Aline Mendonça da Silva – MA
11. Adm. Norma Sueli Costa de Andrade – MT
12. Adm. Gilmar Camargo de Almeida – MG
13. Adm. Mauro dos Santos Leônidas – PA
14. Adm. Marcos Kalebbe Saraiva Maia Costa – PB
15. Adm. Amilcar Pacheco dos Santos – PR
16. Adm. José Carlos Gomes de Souza – PE
17. Adm. Pedro Alencar Carvalho Silva – PI
18. Adm. Jorge Humberto Sampaio Moreira – RJ
19. Adm. Cláudia de Salles Stadtlober – RS
20. Adm. André Luís Saoncela da Costa – RO
21. Adm. Ellen Regina dos Santos Lobo – RR
22. Adm. Ildemar Cassias Pereira – SC
23. Adm. Mauro Kreuz – SP
24. Adm. Diego Cabral Ferreira da Costa – SE
B – Ausências Justificadas
1. Adm. Hércules da Silva Falcão – ES
2. Adm. Gracita Hortência dos Santos Barbosa – MS
3. Adm. Ione Macedo de Medeiros Salem – RN
4. Adm. Rogério Ramos de Souza – TO

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO
1.

ABERTURA

O Presidente Mauro Kreuz saudou os Conselheiros Federais, Colaboradores do CFA e demais presentes, dando início à reunião plenária.
2.

COMUNICAÇÕES / DELIBERAÇÕES

2.1.

XXXI ENANGRAD (CFP) - Deliberativo

O Presidente Mauro Kreuz expôs que em novembro por ocasião do Fórum de Presidentes houve a reunião da Diretoria Executiva do CFA e o Presidente da ANGRAD
o contatou e à Cons. Claudia Stadtlober e solicitou apoio financeiro no valor de R$ 14.000,00 em função da situação precária em que se encontra a instituição. Citou
que a ANGRAD é uma parceira histórica e agora com a elaboração do Guia de orientação das novas Diretrizes Curriculares a ANGRAD é também parceira e está
auxiliando a subscrever este guia. A DIREX acolheu o pedido e aprovou o apoio financeiro, mas é entendimento de que a decisão deve ser chancelada pelo Plenário.
Em deliberação, o Plenário aprovou, por unanimidade. O Presidente acrescentou que foi realizado o 31º ENANGRAD, todo ele realizado de forma virtual, em São
Paulo, em novembro e a Cons. Claudia Stadtlober fará o relato sobre o evento.
Com a palavra, a Cons. Claudia Stadtlober relatou que o evento foi realizado em três dias (sexta, sábado e domingo), e contou com 500 inscritos, totalmente online e
teve grande participação na parte de artigos científicos, o que a surpreendeu positivamente, citando que todos apresentaram e o que mais chamou atenção
positivamente e a adesão de pessoas que possivelmente não participariam se o evento fosse presencial. Citou que todo o evento foi gravado, houve participação do
CFA com a realização de um painel sobre “As novas Diretrizes Curriculares e o impacto para a questão do mercado profissional”, cuja participação foi muito boa. O
evento foi bastante positivo e o Presidente da ANGRAD agradeceu por diversas vezes a participação e o apoio do CFA. Houve os percalços normais a todo evento,
mas funcionou muito bem, com a utilização da plataforma da Zoom.
Na oportunidade, a Cons. Claudia Stadtlober citou que foi aprovado o Prêmio Belmiro Siqueira e informou que a CFP recebeu três artigos, mencionando que o
número se deve ao momento de pandemia e as dificuldades existentes neste período. Noticiou que a Comissão se reunirá para deliberar sobre a premiação. Sobre o
tema, o Presidente Mauro Kreuz questionou sobre a necessidade de o Plenário chancelar o resultado da premiação e recebendo a confirmação da necessidade, o
Presidente questionou o Plenário sobre a possibilidade de a decisão seguir em ad referendum, que acatou o pedido, autorizando o Comitê de avaliação do Prêmio
Belmiro Siqueira e homologação da Presidência.
2.2.

Acordo de Cooperação Técnica CFA/Faculdade Descomplica. (CFP) - Deliberativo

A Cons. Claudia Stadtlober expôs que a Faculdade Descomplica é uma faculdade nova, com cursos em EAD, citando que fez uma participação por meio de live na
abertura da mesma e a ideia do acordo de cooperação técnica é firmar parceria e também ter cursos de extensão na plataforma da ACAdm.
Na ocasião o Presidente Mauro questionou sobre a visibilidade do lançamento da ACAdm ocorrida durante o Fórum de Presidentes, tendo sido esclarecido que foi
divulgado primeiramente entre os capacitados na formação de MPEs. Sobre o lançamento em âmbito nacional, foi esclarecido que ocorrerá até dia 18/01/2021,
após a reunião plenária, esclarecendo que a CFP está catalogando os cursos a serem disponibilizados, citando que há diferenças entre cursos de extensão e cursos
pagos, estes últimos irão para a Plataforma do Clube de Vantagens e os de extensão serão disponibilizados na Plataforma da ACAdm.
Em decisão, o Plenário aprovou, por unanimidade, a proposta de acordo de cooperação técnica com a Faculdade Descomplica, conforme apresentado, que integrará
a ACAdm.
Na ocasião, o Presidente anunciou a presença do Presidente do CRA-PA.
2.3.

Orçamentos dos CRAs 2021 (CAF) – Deliberativo

O Presidente Mauro Kreuz citou que pelo Regimento do Conselho o Plenário aprova os orçamentos dos CRAs, que encaminharam as propostas ao CFA, os deverão
ser deliberados pela Casa e propôs que fosse adotado a mesma metodologia e conceito de 2019 para 2020, quando o Plenário aprovou os orçamentos dos Regionais
e se do somatório das receitas dos Regionais, 20% vem para o CFA, então o orçamento do CFA deveria ser de 20% de todo o somatório das receitas, porém como isto
historicamente se mostrou muito perigoso e adverso, foram aprovados os orçamentos dos CRAs, no entanto, para fins de orçamento do CFA foi utilizado outro
critério da receita realizada no ano anterior corrigida pelo INPC e propôs que a mesma metodologia seja aplicada para o orçamento para 2021.
Com a palavra, o Cons. Rogério Cristino relatou que a CAF determinou prazo até 30/11/2020 aos Regionais para o envio das propostas orçamentárias, as quais foram
encaminhadas. Houve questionamento de alguns Presidentes e a CAF juntamente com a Presidência do CFA inseriu algumas advertências que foram enviadas aos
CRAs por meio de ofício. O Presidente Mauro lembrou sobre o ofício elaborado solicitando aos Presidentes dos CRAs que fossem bastante zelosos na elaboração do
orçamento para 2021 visto a realidade que paira sobre os Estados e o País, para que não assumisse o volume de recursos que não venham a ter a concretude
posteriormente. O Presidente acrescentou, ainda, que o Sistema CFA/CRAs deixou de arrecadar em 2020 nos 27 Regionais o montante de R$ 37.000.000,00 que
equivale a 87.320 anuidades a menos.
Foi feita a exposição da previsão orçamentária encaminhada pelos Regionais. O Cons. Rogério Cristino expôs que a tabela apresentada foi elaborada fazendo o
comparativo com as propostas orçamentárias apresentadas em 2020, citando os valores apresentados por cada um dos CRAs, alguns inferiores outros superiores aos
valores apresentados no ano anterior.
Com a palavra, o Cons. Fábio Macedo sugeriu a inserção de uma coluna para que se tenha a dimensão do que os Regionais realizaram no ano anterior, entre o
previsto e realizado, para ter melhor noção das distorções, levando em consideração que alguns Regionais solicitaram auxilio financeiro durante o exercício. Em
referência, o Presidente Mauro Kreuz destacou que o CFA não pode interferir e impor aos Regionais que o valor apresentado esteja abaixo ou acima do esperado, o
que se pode fazer é maior zelo na avaliação.
Após discussão e prestados os esclarecimentos apresentados, o Plenário aprovou as propostas orçamentárias dos vinte e sete CRAs, conforme apresentadas.
Na ocasião, também foi apresentada a proposta orçamentária do CFA, elaborada nos moldes mencionados, por meio da receita arrecada em 2020 com correção pelo
INPC, que totaliza R$ 20.100.000,00. Em deliberação, o Plenário aprovou, por unanimidade, a proposta orçamentária do CFA conforme apresentada.
2.4.

Subsídio de manutenção da Implanta (PRODER)

O Presidente Mauro Kreuz lembrou que em 2019 vários Regionais aderiram à ata de registro de preços para a implantação do sistema da Implanta, citando que os
CRAs do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo já tinham o sistema e outros Regionais já possuíam outros sistemas, mas os demais que somam quatorze
Regionais fizeram a adesão. O Plenário aprovou na ocasião subsidiar 50% o custo da manutenção do sistema em 2020, o que foi feito.
Apresentou que para 2021 foram apresentados pedidos de treze Regionais: AC, AL, AP, MA, MT, MS, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SE que manifestaram a necessidade de
que o CFA mantivesse o subsídio para a manutenção do sistema para o exercício de 2021, cujo somatório é de R$ 575.832,00 que seria via PRODER e como não há
condições novamente para ativar o programa, os recursos destinados ao PRODER teriam que ser destinados para este fim. Citou que a Implanta deseja corrigir os
contratos em 6,93% e será argumentado com a empresa de que não há espaço na atual conjuntura em fazê-lo e que em 2021 permaneçam os valores aplicados em
2020. No entanto, se houver a majoração em 6,93% acrescentaria ao valor atual R$ 39.905,00. Isso posto, o Presidente Mauro Kreuz apresentou o tema para
discussão e deliberação.
Sobre o tema, o Cons. Ildemar Cassias mencionou se a partir do próximo ano os CRAs recuperarem a situação financeira e fazer frente às suas próprias despesas se
haveria a possibilidade de exigir o envio de comprovação para a disponibilização do recurso. O Cons. Fábio Macedo citou que os Regionais de menor porte, que
realmente necessitam fossem mantidos e o Presidente esclareceu que treze Regionais apresentaram a solicitação.
O Cons. André Saoncela citou que alguns dos Regionais relacionados tiveram superávit e terminam o ano com recursos em caixa, desta forma, a seu ver, o CFA não
deveria dispor de seus recursos em casos em que os Regionais possuem recursos em caixa e sugeriu que a proposta seja avaliada com mais precisão, de forma
detalhada e solicitar dos Regionais o quanto há em caixa ou em aplicação. Sugeriu que a proposta seja avaliada em janeiro/2021, pela próxima gestão e que seja feita
uma análise mais detalhada da necessidade dos Regionais.
O Cons. José Carlos Colares questionou sobre o ajuste na manutenção e que o CFA interceda na negociação e o Cons. Carlos Alberto informou que a questão está em
tratativas pelo CFA juntamente com o CRA-DF, citando que há um documento assinado pelos Presidentes dos Regionais envolvidos que será entregue à empresa. O
Cons. Marcos Kalebbe manifestou seu posicionamento em consonância com as medidas mencionadas pelo Cons. Carlos Alberto, bem como o Cons. Mauro Leônidas
que citou que deve ser levado em consideração o tempo de implantação que deverá estar contido no documento. O Presidente Mauro Kreuz afirmou que o CFA está
atento e todos estão empenhados nas negociações e em manter os valores atuais.
O Cons. André Saoncela relatou que na última reunião plenária do CRA-RO foi colocada a obrigatoriedade do Conselheiro Federal e do Presidente do Regional em
solicitar ao Conselho Federal a verba para o Regional e entende que o pedido poderia ser feito que não houvesse verba técnica dentro do Conselho, portanto, não
condiz com o documento apresentado ao CFA, citando que não tem nada contra, citando que a Conselheira Federal que entra, e a parabeniza, é a atual Diretora
Financeira do CRA-RO e gostaria que o CFA acompanhasse a Diretoria Administrativa Financeira dos Regionais que são beneficiados e acredita que é de
responsabilidade do Plenário para verificar realmente o que os Presidentes estão pedindo ao CFA.
O Cons. Gilmar Camargo lembrou que a manutenção do sistema é permanente e sugeriu que fosse feita a redução progressiva do auxílio para que os CRAs se
preparem para assumir totalmente as despesas e propôs que haja um escalonamento da redução e ir transferindo a responsabilidade ao próprio Regional. O Cons.
Rogério Cristino concordou com as propostas apresentadas, citando ser interessante a redução do auxílio e viável a análise do saldo dos Regionais e checar a real
necessidade. O Presidente Mauro Kreuz expôs que as sugestões apresentadas pelos Conselheiros foram positivas e de fato deve ser analisada a real necessidade do
subsídio, sendo possível verificar por meio dos balancetes e destacou a necessidade de rever, redesenhar e repensar o PRODER, o que será ser feito no próximo ano.
O Cons. Marcos Kalebbe lembrou que não haverá PRODER no próximo ano e sugeriu que fosse mantido 50% do subsídio. Em esclarecimento, o Presidente Mauro
Kreuz notificou que os recursos necessários para suprir os Regionais neste sentido sairá da rubrica do PRODER. O Cons. André Saoncela lembrou que não houve
PRODER, mas houve a despesa com a implantação de sistema nos Regionais, além dos custos com manutenção.

Sobre o tema, o Cons. Mauro Leônidas destacou que os Regionais precisam “caminhar por suas próprias pernas” e deve-se criar uma nova cultura ao invés de o
Regional pedir ao CFA e entende que o pedido deve ser feito quando realmente houver necessidade. O Cons. André Saoncela lembrou que não está estabelecido na
legislação que o CFA deve fazer doação e acredita que o CFA deve exigir o ressarcimento dos valores, uma vez que o CFA atende ao pedido e no ano seguinte o
Regional está novamente repetindo a solicitação. São situações para serem estudadas e identificar novas estratégias neste sentido.
O Cons. Diego Costa elogiou a proposta do Cons. Gilmar Camargo e questionou se a proposta será analisada ou já será deliberado, tendo sido esclarecido pelo
Presidente Mauro Kreuz a proposta de deliberação de um índice reduzido para o próximo ano e gradualmente a redução continuará, propondo a redução para 40%
do subsídio.
Em deliberação, o Plenário aprovou, por unanimidade, a proposta de concessão de 40% de subsídio aos Regionais que apresentaram a solicitação, cujo valor será
recalculado e inserido na peça orçamentária para 2021.
2.5.

Relato e julgamento de processos em grau de recurso – Recursos Providos (CFR)
Os pareceres apresentados foram discutidos e aprovados, por unanimidade, pelo Plenário e constam relacionados à planilha do Anexo n° 1.

2.6.

Orçamento do CFA 2021 – Deliberativo

O Presidente Mauro Kreuz lembrou que no passado foi necessário fazer ajustes para adequar o orçamento de 2020, com uma receita projetada de R$ 27.300.000,00
para realizar apenas R$ 19.000.000,00 e com intenção orçamentária que gerava déficit de R$ 10.876.000,00 e foi necessário cortar quase R$ 11.000.000,00 das
intenções de projetos e atividades para adequar o orçamento de 2020 à receita projetada, que não se realizou e ficou aquém na ordem de 34%. Este ano o déficit a
partir das intenções caiu –R$ 4.396.000,00 (negativos) e ressaltou a necessidade fazer o exercício de corte para ajustar o orçamento e pensou em dois caminhos, o
primeiro de que as Câmaras conhecendo a realidade se reunirem para fazer as adequações necessárias ou fazê-lo em tempo real, citando que a receita prevista é de
R$ 20.100.000,00 para cumprir todas as obrigações do CFA, citando todas as rubricas às quais os recursos seriam destinados, ressaltando a necessidade de
adequação orçamentária e redução de despesas.
O Cons. Diego Costa informou que na CCM não há como alterar já que a Câmara trabalha com as outras Câmaras, sugerindo avaliação posterior na reformulação do
orçamento no próximo ano. A Cons. Claudia Stadtlober citou que a ideia da Câmara é tentar negociar com as empresas contratadas e sugeriu que fosse analisado em
abril/2021 na reformulação do orçamento. Foi concedido tempo para as Câmaras analisarem suas propostas e projetos.
Ao retornar, o Diretor Carlos Alberto relatou que a CFR analisou a projeção e gastos da CFR referente aos projetos e apresentou para reflexão o exemplo da pirâmide
da auto-realização / Estima / Social / Segurança / Fisiológica (base) e, neste sentido, dentre os projetos da Câmara está a imersão (estratégica) prevista para
janeiro/2021, ressaltando que não há como reduzir os projetos da CFR. Destacou que se não houver a centralização do CFA quanto aos projetos não será possível
alcançar os resultados prospectados e necessários, inclusive para o fortalecimento da fiscalização e o incremento da receita. Observou que o foco é a Fiscalização e o
Registro, que é a atividade principal do Conselho e o que traz recursos para o Sistema CFA/CRAs. O Presidente Mauro Kreuz concordou que o tripé Fiscalização,
Registro e Cobrança que são principais prioridades do Conselho.
O Cons. Rogério Cristino, Diretor da CAF, informou que a Câmara analisou os seus projetos e realinhou os custos, tendo sido analisados os valores e foi acordada a
redução de R$ 615.000,00 que corresponde 32,71%. Com a palavra, o Cons. Fábio Macedo, Diretor da CGP, informou que de R$ 291.000,00 previstos inicialmente, a
Câmara reduziu para R$ 204.476,98, tendo sido proposta nova redução de 47%, ou seja, para R$ 154.137,00 dos recursos destinados aos projetos da Câmara. A
Cons. Claudia Stadtlober, Diretora da CFP, relatou que a CFP está com projetos importantes em andamento como a capacitação de MPEs e a realização da Pesquisa
Nacional, que deverão ser mantidos, mesmo assim foi possível efetuar a redução em R$ 548.000,00, que corresponde a 45%, mantendo a previsão em R$
693.220,00. O Cons. Diego Costa, Diretor da CCM, relatou que foi feita nova análise e a previsão inicial era de R$ 307.860,00 tendo sido proposta a redução para R$
232.860,00, perfazendo uma redução de R$ 75.000,00 do valor prospectado inicialmente. O Cons. Gilmar Camargo, Diretor da CRIE, relatou que inicialmente o
orçamento estava em R$ 1.760.000,00 e a Câmara reduziu para R$ 805.000,00, uma redução de R$ 955.100,00 que corresponde a 54,26% do total prospectado
anteriormente.
Diante das colocações dos Diretores Executivos das Câmaras, o Presidente Mauro Kreuz expôs a necessidade de analisar o que seria realmente essencial,
imprescindível e irrelevante, sendo necessária ainda maior redução dos custos para alcançar uma margem de segurança quanto ao financeiro do CFA. Assim, foram
propostas novas reduções nas rubricas da CAF (CIN, Auditoria), CCM, CGP, CFP, CRIE. Foram apresentadas propostas de realização de uma reunião plenária online e
realização de eventos também de forma online, como meio de redução de custos. O Cons. Carlos Alberto sugeriu que se evite o deslocamento de forma a não
realizar eventos ou os realizar de modo virtual como forma de redução de diárias e passagens, bem como outros projetos que podem aguardar ou serem suspensos
para o segundo semestre, se houve condições.
O Cons. Amilcar Pacheco relatou que já havia feito uma estimativa desde agosto quanto à receita de 2020 e alertou que a prospecção dos Regionais deve ser
ponderada, pois na prática não acredita que será cumprida, como foi observado em 2020, dada a situação econômica atual em que passa o País em meio à
pandemia e as incertezas existentes e citou que o valor deve ser ajustado sem que haja a necessidade de comprometer na reserva técnica. O Cons. Ibrahim Uehbe
comentou sobre a possibilidade de capitanear patrocínios para eventos por meio de instituições como o Banco do Brasil e Caixa Econômica, SEBRAE, além de outras
entidades. Na ocasião, o Cons. André Saoncela, sobre a questão de saúde pública, expôs a notícia de que a partir do dia 30/12 as empresas aéreas passam a ser
obrigadas a solicitar exames de COVID19 setenta e duas horas antes do voo, sendo um complicador além do impedimento de aglomeração, estimando a dificuldade
em realizar reuniões e eventos como em 2020, dado o retorno da onda pandêmica e a dificuldade de imunização de todo o território nacional. Sendo assim,
destacou a necessidade de cortar o que realmente não for extremamente essencial, sendo possível a revisão em abril/2021 para a reformulação do orçamento, se
for o caso.
Após discussão, o Presidente Mauro Kreuz expôs que a redução proposta não supriu a necessidade inicial, restando R$ 2.661.131,00 aos R$ 20.100.000,00 e iniciar
com a premissa de que será necessário utilizar a reserva técnica em 2021. O Presidente Mauro Kreuz ainda retirou R$ 500.000,00 das previsões de diárias e
passagens, totalizando a redução de R$ 1.000.000,00 nestas rubricas. Houve ainda redução para R$ 505.000,00 da CRIE e retirada de R$ 583.000,00 da CFP referente
à retirada do projeto de Capacitação de MPEs. O Cons. Pedro Alencar completou que todos estão preocupados com os cortes e não foi pensado sobre estratégias
para que os Regionais se preocupem como o CFA com cortes e com o incremento da arrecadação e a importância da atividade da fiscalização, registro e cobrança, o
“tripé” mencionado inicialmente pelo Cons. Carlos Alberto. O Presidente Mauro lembrou que o CFA não tem ingerência sobre a fiscalização e a arrecadação nos
Regionais. O Cons. Pedro Alencar citou que cada a cada um dos Conselheiros Federais traçar juntamente com os CRAs metas a serem atingidas, o que foi de encontro
ao que o Cons. Carlos Alberto disse em dezembro de 2019, quando foi analisado o orçamento de 2020. Com a palavra, o Cons. Gilmar Camargo reduziu ainda a
projeção da CRIE que passou a ser de R$ 333.000,00, totalizando 81% quanto ao valor inicial previsto. O Cons. Amilcar Pacheco comentou que enquanto os Regionais
de maior porte continuarem utilizando os seus recursos, exaurindo as suas reservas, o CFA passará por percalços e o Presidente Mauro lembrou que nove Regionais
(de maior porte) somam 90% da receita do CFA.
Na ocasião, o Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior informou que, sobre a RAIS, o documento foi finalizado e está pronto para assinatura para a solicitação do CBO de
pessoa física, o que se faz importante para a fiscalização, e sugeriu a elaboração de um expediente para os Regionais para preparar para a imersão sugerindo a
formação de um banco de ideias, sobre a premiação sugerida e solicitar as práticas adotadas nos últimos exercícios no campo da fiscalização que trouxeram
resultados financeiros, que teve a concordância do Presidente. Na ocasião, o Presidente manifestou o quanto é penoso gerir a redução proposta, cuja situação o
deixa profundamente insatisfeito, mas destacou ser um ato necessário.
Em decisão, o Plenário aprovou, por unanimidade, o orçamento do CFA para 2021 no valor de R$ 20.710.000,00 (R$ 20.100.000,00 + R$ 610.000,00), com a
perspectiva da necessidade da utilização da reserva técnica no valor de R$ 610.000,00, mantido o comportamento contido na peça tributária nas receitas e nas

despesas.
2.7.

Avaliação das ações da CFR no ano de 2020. (CFR) - Informativo

Item não abordado.
2.8.

Possível convênio para obtenção de dados da RAIS para uso em fiscalização. (CFR) - Deliberativo

Item não abordado.
2.9.

Situação sobre fiscalização de Supervisores de estagiários de Administração e Estágio Supervisionado. (CFR) - Informativo

Item não abordado.
2.10.

Pesquisa Nacional Perfil, Formação, Atuação e Oportunidades de Trabalho dos Profissionais de Administração. (CFP) - Deliberativo

Item não abordado.
2.11.

Programa de Capacitação e de Formação de Multiplicadores de Conhecimentos em MPEs. (CFP) - Deliberativo

Item não abordado.
2.12.

Apresentação do relatório de Atividades da Ouvidoria do 3º Trimestre de 2020. (Ouvidor) – Informativo

Item não abordado.
2.13.

Deliberações da Organização Latino-americana de Administração - OLA. (CRIE) - Deliberativo

Item não abordado.
2.14.

Informes da CRIE.

Item não abordado.
2.15.

Clube de vantagens – notícias da plataforma e novos parceiros. (CRIE) Informativo
Odontogroup
Colégio de Gestiõn y Administración Inmobiliaria – CGAI do Chile

Item não abordado.
2.16.

Ranking de Eficiência no Combate à COVID19. (CGP) - Informativo

Item não abordado.
2.17.

Seminário de Consolidação das Ações em Gestão Pública do Sistema CFA/CRAs. (CGP) - Informativo

Item não abordado.
2.18.

Conclusão e Entrega do Guia de Gestão do Sistema CFA/CRAs. (CGP) – Informativo

Item não abordado.
2.19.

Informes (Ações e Custos CGP 2019/2020 e Consolidação do Livro Análise Brasil e Estados). (CGP) Informativo.

Item não abordado.
3.

ENCERRAMENTO

O Presidente Mauro Kreuz agradeceu a presença e a dedicação de cada um dos Conselheiros Federais que compõem o Plenário do CFA, citando o orgulho em
trabalhar com todos Conselheiros, Conselheiras, todo o Staff do CFA por tudo que o brindaram de bom nos dois anos desta gestão, todos os ensinamentos, sendo
hoje outro Mauro que não tem nada a ver com aquele do início de 2019 e afirmou que muito aprendeu para melhor, agradecendo pela lealdade, parceria,
profissionalismo, solidariedade, sensibilidade em compreender os pleitos da Presidência por mais difíceis que possam ter sido e sempre permaneceram ao lado e
por isso tem muito a agradecer ao Vice-Presidente, a cada um dos Diretores, à Ouvidoria, à Comissão de Análise de Contas, enfim a cada um, desejando a todos um
Feliz Natal e que 2021, mesmo com pandemia ou não, seja mais exitoso em saúde, paz no coração e que sejamos todos mais resilientes ainda do em 2020, para que
nunca percamos a esperança, ressaltando ter orgulho de todos, encerrando, assim, a reunião plenária.

Lida e aprovada a ata, assinam:

Adm. Francisco Rogério Cristino

Adm. Mauro Kreuz

Diretor Administrativo e Financeiro

Presidente do CFA
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