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ATA DIREX Nº 2/2021/CFA

ATA DA 10ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CFA DE 2020

Data:

16 de dezembro de 2020

Horário:

14h às 19h

Local:

Sede CFA, Brasília/DF.

PRESIDÊNCIA: Adm. Mauro Kreuz
SECRETARIA: Adm. Francisco Rogério Cristino

A – Conselheiros Federais presentes
1. Adm. Mauro Kreuz – SP, Presidente
2. Adm. Rogério Ramos de Souza – TO, 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 Stadtlober – 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
B – Convidados
1. Adm. Amilcar Pacheco dos Santos
2. Adm. José Carlos de Sá Colares
C – Ausência Justificada
1. Adm. Gracita Hortência dos S. Barbosa – MS, Diretora da CEPE

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO
1.

ABERTURA

O Presidente Mauro Kreuz cumprimentou os Diretores, dando-lhes boas vindas. Na oportunidade, citou a presença do Cons.
Mauro Leônidas e o congratulou pelo transcurso do seu aniversário. Solicitou registro da ausência justificada da Diretora
Gracita Hortência, Diretora da CEPE. O Presidente Mauro esclareceu que alguns assuntos foram acrescidos à pauta e serão
abordados no item “Outros Assuntos”.
Com a palavra, o Cons. Rogério Ramos comentou sobre as dificuldades de gestão em momentos difíceis como o que o
mundo vive na atualidade. Relatou sobre o fato ocorrido com a clonagem de seu celular que acabou afetando alguns
colegas do Sistema CFA/CRAs, citando que fez boletim de ocorrência, lamentando e repudiando todo o ocorrido.
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2.
APRECIAÇÃO DA ATA DA 9ª REUNIÃO DIREX, REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2020, NA SEDE DO
CFA, EM BRASÍLIA/DF
Aprovada a ata em apreço, por unanimidade.
3.

CONSIDERAÇÕES E REFLEXÕES DA PRESIDÊNCIA.

O Presidente Mauro Kreuz fez um breve histórico quanto aos orçamentos de anos anteriores (2018/2019), cujo valor foi
prospectado próximo à previsão apresentada para 2020 e relatou que em 2020 a previsão da receita foi de R$
27.392.500,00 e a receita realizada foi de R$ 19.279.604,00, citando que a diferença entre a receita orçada e a realizada em
2020 foi de -R$ 8.112.896,00 (negativos) e a diferença entre a receita orçada e a realizada em 2020 foi de -29,6% (negativos)
e a diferença entre a receita realizada de 2019 e 2020 foi de -R$ 6.941.805,00 (negativos), que representa -26,5%
(negativos). Destacou que as medidas tomadas pela gestão no sentido de conter os gastos foram essenciais para manter a
saúde financeira do CFA.
Sobre o assunto, o Cons. Amilcar Pacheco mencionou que há Regionais que sentiram o impacto do período pandêmico, o
que também gerou reflexos preocupantes em todo o mercado no País, porém alguns CRAs mantiveram o controle das
contas, entretanto, mesmo os CRAs de grande porte tiveram considerável redução na arrecadação, como os CRAs de São
Paulo, Paraná, Bahia, Rio Grande do Sul, e ressaltou que o CRA-PE teve preocupante queda de cerca de 90% em sua
arrecadação.
O Presidente Mauro Kreuz apresentou os dados quanto à previsão da receita total orçamentária para 2021 R$
20.100.000,00, se referindo ao impacto do PDV na manutenção da “saúde” das finanças do CFA, que teve a adesão de nove
colaboradores, citando que a despesa com o quadro pessoal previsto para 2021 sem PDV seria de R$ 14.264.519,00 e com
PDV R$ 10.593.649,00, totalizando uma diferença de -R$ 25,70% (negativos). Na sequência, apresentou o desempenho da
receita orçada X realizada apresentando o histórico de 2015 a 2021, demonstrando em números a diferença entre as
receitas orçadas e as realizadas neste período, destacando que em 2021 espera-se arrecadar cerca de 85% do total orçado.
Foi informado que o tema será exposto também ao Plenário do CFA.
4.

COMUNICAÇÕES/DELIBERAÇÕES

4.1.

Repactuação da Cota Parte do CRA-PA. (Presidente)

O Presidente Mauro Kreuz informou que o tema será tratado com o Presidente do CRA-PA e o tema será reavaliado no início
de 2021.
4.2.

Ressarcimento de gastos Eleição CRA-RS. (Presidente)

O Presidente Mauro Kreuz fez breve relato sobre o processo eleitoral do CRA-RS, citando que as eleições transcorreram com
tranquilidade e destacou o desempenho do Coordenador da CIN, José Carlos Ferreira, que acompanhou todo o andamento
do processo direto do Regional. O Presidente Mauro Kreuz informou que a CPE está fazendo o levantamento para identificar
a responsabilidade quanto ao cancelamento do processo e o ressarcimento dos gastos. Desta forma, trouxe à Diretoria
Executiva a questão do ressarcimento dos custos com diárias e passagens, com as empresas contratadas Infolog TI e
Security, além do custo com a intervenção em si que gerou deslocamentos, publicações e outras despesas.Como a
intervenção é consequência de quem deu causa, assim, será necessário fazer o levantamento, o que está sendo feito pela
CAF, que deverá apresentar o levantamento. Foi questionado o posicionamento da Diretoria Executiva do CFA, que
entendeu que deverá ser cobrado todo o dispêndio com a intervenção, cujos valores serão apresentados ao Plenário do CFA
para deliberação.
4.3.

Disponibilidade Orçamentária do CFA. (CAF)

O Cons. Rogério Cristino apresentou a disponibilidade financeira do CFA, informando que no total o CFA possui R$
8.097.587,17 disponíveis no Banco do Brasil, tendo sido esclarecido que já foi pago o 13º salário dos colaboradores do CFA,
ressaltando que a situação financeira do CFA se mantém com resultados positivos conforme o planejamento. Na
oportunidade, relatou que devido a problemas ocorridos com a Caixa Econômica Federal no que tange ao atendimento e
relacionamento com aquele banco o CFA efetuou a transferência dos recursos para o Banco do Brasil e efetivou o
encerramento das atividades com a CEF.
4.4.

Controle de Recebimento de Balancetes/Cotas-Partes. (CAF)

O Cons. Rogério Cristino informou que os Regionais de Goiás, Maranhão, Paraíba, Piauí e Rio de Janeiro ainda não
encaminharam as cotas partes do período, citando que a CAF notificará os mesmos para a regularização da situação, citando
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que o mesmo será feito aos Regionais que ainda não fizeram o encaminhamento dos balancetes (CRAs do Acre, Amapá,
Distrito Federal e Rio Grande do Norte).
4.5.

Planilha constando situação de auxílio financeiro concedido aos Regionais. (CAF)

O Cons. Rogério Cristino apresentou planilha com os dados referentes ao ressarcimento dos repasses realizados aos
Regionais. Sobre o assunto, o Cons. Fábio Macedo mencionou sobre fatos ocorridos no CRA-AC. O Auditor Marcelo Coutinho
esclareceu que a auditoria faz todo o levantamento e não fica pendências de um exercício para outro.
4.6.

Prêmio CIEE. (CAF)

O Cons. Rogério Cristino anunciou que o CFA foi o segundo colocado no Prêmio CIEE – Melhores Programas de Estágio este
ano e pela terceira vez está entre os agraciados pela premiação.
4.7.

Avaliação de Desempenho dos funcionários. (CAF)

O Cons. Rogério Cristino anunciou que está em andamento a avaliação de desempenho dos funcionários do CFA. Sobre o
assunto, o Presidente Mauro Kreuz relatou a gestão atual resgatou a avaliação de desempenho, que será feita, a primeiro
momento, por meio de um processo simples, porém a ideia é criar a cultura da avaliação até que se chegue ao processo de
avaliação 360º.
4.8.

PRODER 2019 (CAF) – (Matéria urgente conforme Art. 39 e paragrafo único do Regulamento do CFA)

O Cons. Rogério Cristino apresentou o pedido de urgência para a apreciação das prestações de contas em referência, que foi
aprovado pela DIREX.
CRA-SE – Projeto: Estruturação do Setor Plenário – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRASE, quanto ao projeto em referência, julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada.
CRA-SE – Projeto: Comemoração do Dia do Administrador – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de
contas do CRA-SE, quanto ao projeto em referência, julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação.
Aprovada.
CRA-SE – Projeto: Adaptação da Sede do CRA-SE – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRASE, quanto ao projeto em referência, julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada.
CRA-MT – Projeto: Mobiliário, Equipamentos e Ambiente – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas
do CRA-MT, julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada.
CRA-MS – Projeto: Reforma e ampliação da sede do CRA-MS – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de
contas do CRA-MS, quanto ao projeto em referência, julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação.
Aprovada.
CRA-MS – Projeto: Fortalecer a fiscalização do CRA-MS – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas
do CRA-MS, quanto ao projeto em referência, julgada regular, cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada.
CRA-RO – Projeto: III ENRAT – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-RO, julgada regular,
cujo parecer da CAF foi pela aprovação. Aprovada.
Sobre o assunto, o Cons. Fábio Macedo citou a necessidade de rever e aperfeiçoar a Resolução Normativa que regulamenta
o PRODER no que tange a receitas recebidas no sentido de transformar em “desempenho” para os Regionais que recebem
os recursos do programa. Em referência, o Presidente Mauro Kreuz citou que o modelo existente do PRODER possivelmente
não mais existirá, uma vez que a realidade econômica e financeira mudou, o que impacta também na manutenção e/ou
permanência do PRODER, ressaltando que o modelo existente compromete a saúde financeira do CFA e não será possível
eternizar o programa, que já cumpriu o seu papel quanto ao desenvolvimento dos Regionais, cuja revisão deverá ser feita no
início do próximo ano. Foi informado que as prestações de contas ora deliberadas serão encaminhadas ao Plenário para
deliberação.
4.9.
Prestação de Contas do Exercício de 2018. (CAF) (Matéria urgente conforme Art. 39 e parágrafo único do
Regulamento do CFA)
O Cons. Rogério Cristino apresentou o pedido de urgência para a apreciação das prestações de contas em referência, que foi
aprovado pela DIREX.
CRA-SE – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-SE, julgada regular, cujo parecer da CAF
foi pela aprovação, tendo sido aprovada. Encaminhamento ao Plenário.
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CRA-MA – O Cons. Rogério Cristino notificou que o CFA recebeu ofício do Presidente do CRA-MA solicitando a retirada
de pauta das prestações de contas dos exercícios de 2018 e 2019, cujo pedido foi acatado pela DIREX.

4.10.
Prestação de Contas do Exercício 2019. (CAF) (Matéria urgente conforme Art. 39 e parágrafo único do
Regulamento do CFA)
O Cons. Rogério Cristino apresentou pedido de urgência quanto à deliberação das prestações de contas dos Regionais
relacionados, o qual foi acatado pela DIREX.
CRA-AC – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-AC, julgada regular, cujo parecer da CAF
foi pela aprovação. Aprovada.
CRA-BA – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-BA, julgada regular, cujo parecer da CAF
foi pela aprovação. Aprovada.
CRA-MA – Retirada de pauta.
CRA-MT – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-MT, julgada regular, cujo parecer da CAF
foi pela aprovação. Aprovada.
CRA-MG – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-MG, julgada regular, cujo parecer da
CAF foi pela aprovação. Aprovada.
CRA-PR – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-PR, julgada regular, cujo parecer da CAF
foi pela aprovação. Aprovada.
CRA-RN – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-RN, julgada regular, cujo parecer da CAF
foi pela aprovação. Aprovada.
CRA-RR – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-RR, julgada regular, cujo parecer da CAF
foi pela aprovação. Aprovada.
CRA-SE – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-SE, julgada regular, cujo parecer da CAF
foi pela aprovação. Aprovada.
CRA-TO – O Cons. Rogério Cristino apresentou a prestação de contas do CRA-TO, julgada regular, cujo parecer da CAF
foi pela aprovação. Aprovada.
As prestações de contas em referência serão encaminhadas ao Plenário para deliberação.
4.11.

Orçamento CFA 2021. (CAF)

O Cons. Rogério Cristino apresentou a previsão orçamentária para o próximo exercício (2021), cuja previsão foi orçada em
R$ 20.100,00 inicialmente para o cumprimento das obrigações do CFA, tendo sido citadas as rubricas às quais os recursos
serão destinados e ressaltou a necessidade de adequação orçamentária e redução de despesas.
Posto em votação, a DIREX aprovou o orçamento conforme apresentado, tendo sido destacado que o mesmo será apreciado
pelo Plenário, podendo, portanto, sofrer alterações.
4.12.
Prestação de Contas do Exercício de 2019 do CFA. (CPAC) (Matéria urgente conforme Art. 39 e paragrafo
único do Regulamento do CFA)
O Cons. Amilcar Pacheco relatou que a Comissão Permanente de Tomada de Contas fez a análise da prestação de contas do
CFA do exercício de 2019, cujo parecer foi pela aprovação. E em votação, a DIREX aprovou a prestação de contas e o parecer
conforme apresentado. Encaminhamento ao Plenário.
Com a palavra, o Cons. Fábio Macedo questionou sobre a necessidade da análise das contas ao longo do ano, tendo sido
esclarecido pelo Cons. Amilcar Pacheco que em razão do momento pandêmico houve a paralisação das atividades desde
março deste ano e sendo este um trabalho que necessita do apoio da CAF e da Auditoria, além da avaliação presencial não
foi possível concluir anteriormente. Esclareceu, ainda, que o retorno foi feito assim que possível, tendo sido colocada toda a
análise em dia. Foi informado, ainda, que a matéria será apresentada no Plenário em regime de urgência.
4.13.

Balancetes do CFA referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2020. (CPAC)

O Cons. Amilcar Pacheco apresentou os balancetes referentes aos meses de setembro, outubro e novembro, todos com
pareceres pela aprovação.
Em votação, a DIREX aprovou os balancetes em referência conforme apresentados. Encaminhamento ao Plenário.
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Acessibilidade no site do CFA. (CCM)

O Cons. Diego Costa relatou que desde o início de setembro o site do CFA possui acessibilidade em libras.
4.15.

Relatório de Gestão 2019/2020. (CCM)

O Cons. Diego Costa informou que a publicação do relatório de gestão está disponibilizada no site do CFA.
4.16.

Processos em grau de recurso. (CFR)

O Cons. Carlos Alberto informou que os processos analisados pela CFR serão apreciados e deliberados pelo Plenário.
4.17.

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

Item será abordado em reunião plenária.
4.18.

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

Item será abordado em reunião plenária.
4.19.
(CFR))

Situação sobre fiscalização de Supervisores de estagiários de Administração e Estágio Supervisionado.

Item será abordado em reunião plenária.
4.20.

Minuta do Anteprojeto da RN do Regimento do CRA-SC. (CPR)

O Cons. Gilmar Camargo relatou que o CRA-SC apresentou solicitação de alteração do Regimento daquele Regional, citando
que houve a proposta de redução do número de Conselheiros de onze para nove, redução de dois terços, sob a justificativa
de redução de custos. Citou que foi proposta a retirada da especificação de toda a estrutura do Regional, além da redução
do número de Diretorias, de seis para quatro, além da definição das Comissões. O Cons. Gilmar Camargo sugeriu a
construção de uma estrutura básica para os Regionais que poderão fazer suas adequações.
Sobre o tema, o Cons. Fábio Macedo questionou sobre a quantidade apresentada, citando situações ocorridas no CRA-AC,
acrescentando que a redução poderia gerar dificuldades para o Regional quanto à composição de Diretorias e Comissões
Permanentes. Citou que debateu a RN 279 com o ex-Presidente Wagner Siqueira. Na ocasião, a Cons. Claudia Stadtlober
lembrou a importância das Comissões Especiais.
Tendo sido esclarecidos os questionamentos e posta em votação, a DIREX aprovou a minuta apresentada. Encaminhamento
ao Plenário.
4.21.
Pesquisa Nacional Perfil, Formação, Atuação e Oportunidades de Trabalho dos Profissionais de
Administração. (CFP)
A Cons. Claudia Stadtlober apresentou as propostas recebidas da FGV, Datafolha, Ibope e FIA, considerando o projeto básico
da Pesquisa Nacional Perfil, Formação, Atuação e Oportunidades de Trabalho do Administrador em sua 6ª edição e 1ª
edição para Tecnólogo, lembrando que a última pesquisa foi realizada em 2015. A Diretora informou, ainda, que os valores
foram apresentados pelas instituições.
O Presidente Mauro Kreuz recomendou que o tema fosse debatido e deliberado em conjunto com a análise do orçamento
do CFA.
4.22.

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

Item será abordado em reunião plenária.
4.23.

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

Item será abordado em reunião plenária.
4.24.

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

Item será abordado em reunião plenária.
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Informes da CRIE.

Item será abordado em reunião plenária.
4.26.

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

O Cons. Gilmar Camargo apresentou as novas parcerias: Odontogroup e Colégio de Gestiõn Administración Inmobiliaria
inseridas no Clube de Vantagens que oferece benefícios aos profissionais de Administração.
4.27.

Proposta do CRA-MS de: (CRIE)
Realização do ERPA Centro-Oeste de 09 a 13/08/2021 com reunião de Diretoria do CFA e Fórum de Presidentes do
Sistema CFA/CRAs
Inserção dos eventos Encontro de Mulheres Administradoras e Encontro Nacional de Assessores Jurídicos no
cronograma do evento ERPA Centro-Oeste.

O Cons. Gilmar Camargo informou que o CRA-MS apresentou proposta para a realização de eventos concomitantes ao ERPA.
Ressaltou a necessidade de enquadrar tais eventos ao escopo do evento, destacando que a seu ver eventos nacionais não
devem ser realizados em conjunto com eventos Regionais e, portanto, a realização apenas dos eventos em âmbito regional.
Destacou que é preciso analisar a questão de forma mais detalhada, mencionando a necessidade de transmissão online e de
captação de patrocínios.
A Cons. Claudia Stadtlober comentou sobre a necessidade de redimensionar os custos frente à receita com o valor de
inscrição, além de definição quanto ao modo de realização presencial/online, tendo sido destacado que o cenário
econômico e social sofreu alterações.
Ao final, o Cons. Gilmar Camargo notificou que o tema será levado ao Plenário para discussão.
4.28.

Ranking de Eficiência no Combate à COVID19. (CGP)

O Cons. Fábio Macedo relatou que após sugestão do Coordenador Adm. Cassio Mattos Dias a CGP está desenvolvendo um
índice com base nos gastos municipais em relação ao COVID-19 para identificar os recursos gastos nos municípios. Foi
recomendada a necessidade de análise do conteúdo por um profissional estatístico. Em referência, o Cons. Mauro Leônidas
comentou sobre a necessidade de aferição não só de um estatístico como de um grupo de profissionais quanto aos dados
inseridos, destacando que esta é uma área bastante sensível e poderá não ser benéfico ao CFA.
A Cons. Claudia Stadtlober comentou que a pandemia não será uma situação tão duradoura, mas também não acabará por
agora, sendo um indicador importante, mas seria necessário buscar também outros pontos de abordagem.
O Presidente Mauro Kreuz mencionou ser imprescindível o cuidado com os dados e a sua divulgação, destacando que seria
necessário levar em consideração o número real de leitos públicos e privados nos municípios sob pena de prejudicar o
cálculo estatístico quanto à efetividade, tendo em vista que não se pode medir a gestão pública uma vez que as instituições
privadas estiverem inseridas no levantamento. Foi dito que há muitas variáveis que precisam ser avaliadas com bastante
cuidado em uma análise mais técnica.
Em decisão, a DIREX decidiu por não apresentar ainda ao Plenário, sendo necessária maior maturação e desenvolvimento
do projeto.
4.29.

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

Item será abordado em reunião plenária.
4.30.

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

Item será abordado em reunião plenária.
4.31.

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

Item será abordado em reunião plenária.
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5.

OUTROS ASSUNTOS

5.1.

Minuta do anteprojeto da RN 151 com alteração nos artigos 1º e 2º. (CAF)

O Cons. Rogério Cristino apresentou a minuta em referência que propõe a alteração da data de encaminhamento de
balancetes e cotas partes dos Regionais, unificando as datas de entrega para o dia 20/mês. Notificou que o tema foi
debatido na ocasião do último Fórum de Presidentes, em Brasília/DF, com indicativo favorável dos Presidentes dos
Regionais.
Assim, posta em votação, a DIREX aprovou, por unanimidade, a proposta. Encaminhamento ao Plenário.
5.2.

Inclusão, no orçamento, de rubrica para contratação de serviços de reavaliação de bens do CFA. (CAF)

O Presidente Mauro Kreuz expôs a necessidade de fazer a reavaliação de bens, citando que por meio da prerrogativa do ad
referendum inseriu no orçamento a rubrica para a contratação de serviços de reavaliação de bens.
Em deliberação, a DIREX homologou a decisão, por unanimidade.
5.3.

Anteprojeto de RN para substituir as RNs n. 551 e 552. (CFR)

O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior apresentou a proposta de anteprojeto, que revoga as RNs 551 e 552, citando que
manteve a atenção na manutenção do Cadastro Nacional. Apresentada a minuta, a qual foi discutida e avaliada pela DIREX,
tendo sido apresentadas as considerações do Cons. Gilmar Camargo para o aprimoramento do texto.
E em votação, a DIREX aprovou, por unanimidade, a minuta da Resolução. Encaminhamento ao Plenário.
5.4.

Subsídio de manutenção da Implanta. (PRODER)

O Presidente Mauro Kreuz lembrou que por meio do PRODER foi concedido o subsídio de manutenção para os serviços da
empresa Implanta aos quatorze Regionais de menor porte e questionou o posicionamento da DIREX quanto a manter o
pagamento de 50% da manutenção do sistema da Implanta no próximo exercício.
A proposta seria de provisionar o valor de R$ 570.000,00 para repassar aos Regionais, que deverão dar retorno quanto ao
número de registros, para pagamento da manutenção do sistema da Implanta, que corresponde 50% do valor, o que teve a
anuência da DIREX. Foi proposto, ainda, a realização de uma emersão sobre planejamento estratégico.
Ao final, o Presidente Mauro ressaltou que o tema será levado ao Plenário para deliberação.
5.5.

Orçamentos dos CRAs 2021. (CAF)

O tema será abordado e deliberado pelo Plenário do CFA.
5.6.

Resposta ao Presidente do Conselho Deliberativa do CIEE. (Presidente)

Item será abordado em reunião plenária.
5.7.
Minuta do anteprojeto da RN 564 que aprova o Regulamento para concessão de Apoio Financeiro e de
Apoio Institucional a eventos de interesse do Sistema CFA/CRAs
O Cons. Gilmar Camargo apresentou a minuta da Resolução Normativa que dispõe sobre o regulamento para concessão de
apoio financeiro e institucional a eventos. Foram destacadas as alterações quanto aos procedimentos a serem seguidos
pelos Regionais. Após a análise, a DIREX aprovou a minuta que será apreciada pelo Plenário.
6.

AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO
1ª Reunião da Diretoria Executiva, dia 03/02/2021, em Brasília/DF.

7.

ENCERRAMENTO

Ao final, o Presidente Mauro Kreuz agradeceu a presença dos membros da Diretoria Executiva e dos Colaboradores do CFA
presentes, dando por encerrada a reunião.
Lida e aprovada a ata, assinam:
https://sei.cfa.org.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=811234&infra_sistema…
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