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ATA DA 12ª SESSÃO PLENÁRIA/2021

 
Data:         10 de dezembro de 2021
Horário:    Das 09h03min às 13h
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. Roberto Ibrahim Uehbe – BA
6. Adm. Francisco Rogério Cristino – CE
7. Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior – DF
8. Adm. Hércules da Silva Falcão - ES
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
20. Adm. Júlio Francisco Dantas de Rezende – RN
21. Adm. Rogério de Moraes Bohn – RS, Suplente em exercício
22. Adm. Ivanilda Frazão Tolentino – RO
23. Adm. Ellen Regina dos Santos Lobo – RR
24. Adm. Evandro Fortunato Linhares – SC
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. Cláudia de Salles Stadtlober

 

 

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO

1. ABERTURA

Ao iniciar a sessão o Presidente Mauro Kreuz agradeceu à colaboradora Edylene Carrasquel e aos demais colaboradores do Gabinete da Presidência pelo evento
realizado na noite anterior. Em seguida, o Presidente Mauro Kreuz submeteu à apreciação do plenário a concessão de subsídio financeiro para manutenção dos
Sistemas da Implanta aos Conselhos que aderiram à Ata de Registro de Preços do CRA-DF nº 01/2019 e firmaram Convênio com o CFA nos exercícios 2020 e 2021.
Ato con�nuo o Cons. Evandro Linhares solicitou negociação junto à Implanta Informá�ca por conta dos valores. O Presidente Mauro Kreuz informou que foi
cons�tuído grupo em decorrência do Encontro Nacional dos Administradores Fiscais (ENAF) que tem esse obje�vo como foco. Informou que vai indicar o Cons.
Evandro Linhares para coordenar os trabalhos do referido grupo. Em apreciação foi aprovado por unanimidade de votos a concessão do subsídio ora proposto.

 

2. PRODUÇÃO DA CCM EM 2021 E PROJEÇÃO PARA 2022 (CCM) - INFORMATIVO

O Diretor de Comunicação e Marke�ng, Cons. Diego da Costa agradeceu aos membros e à equipe da Câmara. Salientou que a Câmara adota o modelo de trabalho
colabora�vo, par�cipa�vo, recebendo e buscando informações e, diante disto, solicitou aos colegas que se houver algum assunto ou tema de interesse a ser
abordado basta encaminhá-lo à Câmara. Em seguida apresentou vídeo com o conteúdo produzido pela CCM neste exercício. O Presidente Mauro Kreuz manifestou
orgulho do trabalho realizado e cumprimentou a Câmara.

 

3. APRECIAÇÃO DA ANÁLISE DOS BALANCETES DO CFA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 (CPAC) – DELIBERATIVO

O Coordenador da Comissão Permanente de Contas, Cons. Amílcar Pacheco solicitou à Presidência permissão para que o Vice-Coordenador da Comissão, Cons. José
Carlos Gomes e o membro, Cons. Pedro Alencar, procedessem ao relato dos pareceres exarados quanto aos balancetes dos meses de agosto e setembro, o que foi



consen�do. Ato con�nuo, o Cons. José Carlos Gomes procedeu ao relato do parecer per�nente ao balancete do mês de agosto e o Cons. Pedro Alencar procedeu ao
relato do parecer per�nente ao balancete do mês de setembro, conforme a seguir:

Balancete de agosto de 2021 – Parecer CPAC nº 11/2021 - Documento SEI nº 0970942 - Processo SEI nº 476900.002453/2021-18

Parecer da Comissão: a Comissão de Permanente de Análise de Contas, por unanimidade, é de opinião que o Balancete do Conselho Federal de Administração,
referente ao mês de agosto/2021, reúne condições para ser APROVADO pelo Plenário do CFA.

Balancete de fevereiro de 2021 – Parecer CPAC nº 16/2021 – Documento SEI nº 1115956 – Processo SEI nº Processo SEI nº 476900.002454/2021-54

Parecer da Comissão: a Comissão de Permanente de Análise de Contas, por unanimidade, é de opinião que o Balancete do Conselho Federal de Administração,
referente ao mês de setembro/2021, reúne condições para ser APROVADO pelo Plenário do CFA.

Em apreciação o Plenário do CFA aprovou os balancetes dos meses de agosto e setembro de 2021 por unanimidade de votos. Ao final, o Cons. Pedro Alencar
registrou agradecimento ao Contador João Gutemberg e ao Assessor Técnico Antônio Adélio pelo incansável trabalho, palavras referendadas pelo Cons. Amílcar
Pacheco. Indagado se havia alguma recomendação per�nente ao exercício 2021 o Cons. Amílcar Pacheco, Coordenador da Comissão informou que a polí�ca e o
orçamento traçados, no entender dele, estão perfeitos.

 

4. PESQUISA NACIONAL PERFIL DO ADMINISTRADOR E DO TECNÓLOGO (CFP) - DELIBERATIVO

O Presidente Mauro Kreuz solicitou ao Plenário a apreciação dos itens 4 e 5 da presente ata, Pesquisa Nacional Perfil do Administrador e do Tecnólogo e Programa
de Capacitação e de Formação de Mul�plicadores de Conhecimento em MPEs, conforme deliberado na data de ontem quando da apreciação do orçamento do CFA,
ou seja, vinculados à execução orçamentária. Em apreciação os referidos projetos foram aprovados por unanimidade de votos.

 

5. PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE CONHECIMENTO EM MPES (CFP) - DELIBERATIVO

Aprovado conforme registrado no item 5 da presente ata.

 

6. PRÊMIO CFA “BELMIRO SIQUEIRA” (CFP) – DELIBERATIVO

O Vice-Diretor de Formação Profissional, Cons. Mauro Leônidas informou que a premiação deste ano foi aprovada e que o resultado já foi divulgado nas redes
sociais, conforme abaixo relacionado. A Cons. Norma Sulei informou que o CRA-MT está muito orgulhoso do prêmio concedido à Adm. Izabel Cris�na dos Santos,
ainda mais pelo fato de o orientador da referida Administradora, Adm. Esdras Warley Nunes de Jesus, ser Conselheiro do CRA-MT. Registrou em seguida
cumprimentos à Adm. Izabel Cris�na e ao supramencionado Conselheiro.

 

ORDEM INDICAÇÃO VENCEDORES DA MODALIDADE ARTIGO ACADÊMICO

1º LUGAR CRA-DF
Título: Covid-19 e ecoturismo – Lições aprendidas em des�nos
turís�cos do centro-oeste brasileiro 
Autor: Renato Calhau Codá

2º LUGAR CRA-MT

Título: Empreendedorismo na Pandemia: os desafios da
Administração no fomento de Parcerias Público-Privadas Sociais de
infraestrutura logís�ca em Mato Grosso
Autor: Izabel Cris�na dos Santos

3° LUGAR CRA-SC
Título: Impactos da pandemia no turismo: O caso de uma Pousada
em Balneário Camboriú/SC 
Autor: Micaela Moser

 

ORDEM INDICAÇÃO VENCEDORES DA MODALIDADE ARTIGO PROFISSIONAL

1º LUGAR CRA-MG

Título: Empreendedorismo em tempos de pandemia: um estudo
do Comportamento Empreendedor à luz das abordagens
CAUSATION e EFFECTUATION
Autor: Maria das Graças Silva Costa Coelho / André Geraldo da
Costa Coelho

2º LUGAR CRA-AM

Título: Impactos da pandemia de covid-19 no empreendedorismo
digital: percepção de empreendedores manauaras sobre o cenário
atual e as tendências para o futuro 
Autor: : Ronison Oliveira Da Silva

3º LUGAR CRA-ES
Título: Empreendedorismo na pandemia: impactos e desafios da
pandemia covid-19 na economia cria�va no brasil. 
Autor: Ubirajara Correa Nascimento

MENÇÃO
HONROSA CRA-PA

Título: O impacto da pandemia de coronavírus: a sobrevivência e
sustentabilidade dos pequenos negócios no estado do pará
Autor: Poliana Bentes de Almeida

MENÇÃO
HONROSA CRA-RS

Título: impactos da cocriação de valor nos processos de
recrutamento e seleção entre consultoria especializada e
empresas clientes 
Autor: Telma Cris�na Soares Esmerio

 

Subme�do à apreciação o Plenário do CFA homologou o resultado do Prêmio por unanimidade de votos. Ato con�nuo, o Vice-Diretor de Formação Profissional,
Cons. Mauro Leônidas apresentou o edital contendo os requisitos para par�cipação no Prêmio CFA “Belmiro Siqueira” versão 2022, que contemplará as modalidades
Ar�go Acadêmico e Livro. Em apreciação o Plenário aprovou o edital por unanimidade de votos.

 

7. 33 ENANGRAD (CFP) – DELIBERATIVO



Item re�rado de pauta por proposição do Cons. Mauro Leônidas.

 

8. LICENÇA DE PESSOA JURÍDICA – PROPOSIÇÃO DO CRA-RJ (CFR) - DELIBERATIVO

O Diretor de Fiscalização e Registro, Cons. Carlos Alberto informou que a proposição do Presidente do CRA-RJ, Adm. Leocir Dal Pai é a regulamentação da concessão
de licença de registro para pessoas jurídicas e que traz a proposta aqui no sen�do de o Plenário discu�r sobre o encaminhamento do pleito formulado pelo CRA-RJ.
Alguns Conselheiros manifestaram entendimento contrário à possibilidade de concessão da licença em questão, uma vez que se a empresa não encerrou
formalmente suas a�vidades não há de se pensar em licenciamento. Em deliberação, o Plenário indeferiu o pleito por maioria de votos, com abstenção do Cons.
Fábio Macêdo que jus�ficou seu posicionamento pelo fato de a possibilidade de criação deste �po de licença para as empresas que estão inaptas, que não estão em
movimentação há anos já ter sido deba�da no Plenário do CRA-AC.

 

9. SOLUÇÃO BIG DATA ANALYTICS (CFR) - DELIBERATIVO

Em apreciação o Plenário aprovou por unanimidade de votos a contratação de empresa especializada em Tecnologia Big Data Analy�cs ou BDA.

 

10. GUIA OPERACIONAL (PLANO DE TRABALHO) (CFR) – DELIBERATIVO

O Diretor de Fiscalização e Registro, Cons. Carlos Alberto informou que é necessária a anexação do fluxograma do Guia Operacional (Plano de Trabalho), fruto do
Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o CFA e o Ministério Público do Trabalho (documento SEI nº 0635763), a uma Resolução Norma�va a ser observada
pelos CRAs. Com a palavra, a Coordenadora da Câmara de Fiscalização e Registro, Adm. Sueli Cris�na informou que o fluxograma já foi aprovado pelo CFA
juntamente com o Ministério Público do Trabalho, mas por se tratar de um padrão de trabalho faz-se necessária sua incorporação à Resolução Norma�va similar às
que dispõem sobre acervos técnicos e outros. Em discussão o Presidente Mauro Kreuz manifestou entendimento de que o fluxograma se trata unicamente de um
procedimento administra�vo e que não requer sua inclusão em Resolução Norma�va uma vez que o referido Plano de Trabalho já foi assinado pela Presidência do
CFA.

 

11. SOLICITAÇÃO DE ESTUDOS NO SENTIDO DE REGULAMENTAR AS AÇÕES RELACIONADAS À MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM (CFP, CFR E CRIE) –
DELIBERATIVO

O Diretor de Fiscalização e Registro, Cons. Carlos Alberto apresentou proposição formulada pelo CRA-PB e informou que sua apresentação ao Plenário hoje tem o
obje�vo de que seja formulado um indica�vo de encaminhamento. Após explanação a questão foi discu�da pelo Plenário do CFA e em seguida posta em deliberação
a con�nuidade dos estudos para regulamentação das ações relacionadas à mediação e arbitragem foi indeferida por unanimidade de votos.

       

12. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO CFA (CAF) - INFORMATIVO

O Diretor Administra�vo e Financeiro, Cons. Rogério Cris�no informou que a disponibilidade financeira atual do CFA é de R$19.759.099,91.

 

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

O Cons. Rogério Cris�no, Diretor Administra�vo e Financeiro informou que não há pendência quanto ao encaminhamento dos balancetes e repasse das cotas-partes
ao CFA. O Cons. Marcos Kalebbe, Diretor de Estudos e Projetos Estratégicos solicitou que seja requerido aos CRAs o encaminhamento das atas de aprovação dos
balancetes a serem enviados ao CFA.

 

14. APOIO FINANCEIRO AOS REGIONAIS (CAF) - INFORMATIVO

O Diretor Administra�vo e Financeiro, Cons. Rogério Cris�no informou que somente o CRA-AP está em atraso, que faltam ainda as parcelas de junho a outubro, sob o
valor total de R$25.000,00 e que o CRA-PA está em dia. O Diretor Rogério Cris�no apresentou os gastos dos dois meses da Junta Interventora, período de 12/10 até
03/12/2021, sob o valor de R$207.704,29.

 

15. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 3º TRIMESTRE DA OUVIDORIA (OUVIDOR) - INFORMATIVO

O Ouvidor do CFA, Cons. José Carlos Colares apresentou o relatório per�nente aos meses de julho, agosto e setembro, do qual foram registradas 42 reclamações, 66
solicitações e 1 sugestão; 95,5% dos demandantes são pessoas �sicas; 62,5% registrados no Sistema CFA/CRAs; 20,35% das demandas foram des�nadas às Câmaras
de Fiscalização e Registro e de Formação Profissional. Os assuntos mais abordados foram: 22 demandas sobre registro profissional, 20 sobre cancelamento de
registro e 12 per�nentes à negociação de débito. Ao final da explanação o Presidente Mauro Kreuz indagou ao Ouvidor se deveria ser man�do ou não o convênio
com a Controladoria Geral da União (CGU). Em resposta a colaboradora Maria Auxiliadora informou que o canal oferecido pela CGU é aberto para o público em geral
e que de 10 demandas somente 2 são per�nentes ao CFA, momento em que o Presidente Mauro Kreuz manifestou entendimento de que as respostas não aplicadas
ao CFA geram demanda e envolvimento a questões que não são nossas. Diante disto, o Ouvidor indagou se poderíamos nos desvincular o CFA da plataforma,
momento em que a colaboradora Maria Auxiliadora respondeu que sim, salientando que o obje�vo de se ter vinculado à plataforma da CGU foi a perspec�va de no
futuro implantar a Ouvidoria integrada nos CRAs, mas que isto não foi para frente. Ocasião em que o Presidente Mauro Kreuz informou que a u�lização da mesma
plataforma pelos CRAs causaria a eles o mesmo transtorno que está causando ao CFA. Em deliberação o Plenário indeferiu por unanimidade de votos a manutenção
do convênio em questão.

 

16. GRUPOS DE TRABALHOS DEBATIDOS E ESTABELECIDOS NO ENAF (CFR) - INFORMATIVO

O Diretor de Fiscalização e Registro, Cons. Carlos Alberto informou que a vigência de alguns grupos de trabalhos foi renovada e que em reunião a Câmara de
Fiscalização e Registro deliberou que ela assumirá o estabelecimento dos produtos, devido ao fato de que poucos grupos conseguiram concre�zar os resultados.
Informou que há solicitação para renovação de três grupos por mais 60 dias e que a intenção é em fevereiro apresentar os produtos resultantes dos trabalhos.

 

17. INFORMES DA CFR – INFORMATIVO

O Diretor de Fiscalização e Registro, Cons. Carlos Alberto informou que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional procurou o CFA, cientes da parceria do Conselho
com a SENAD, com o intuito de firmarmos parceria similar à estabelecida com a SENAD. Informou que aquele órgão enviou minuta de convênio que foi objeto de
pequenas modificações pelo Conselho e que até o início de janeiro o convênio deverá ser firmado. Em seguida, a Adm. Sueli Cris�na, Coordenadora da Câmara de
Fiscalização e Registro informou ser necessária a apreciação da renovação do Convênio per�nente à Solução InfoConv (Receita Federal do Brasil) que vence em
janeiro de 2022 e demanda ônus anual no valor de R$25.000,00. Ato con�nuo o Presidente Mauro Kreuz colocou em deliberação a renovação do referido convênio



que foi aprovada por unanimidade de votos. Em con�nuidade o Presidente Mauro Kreuz deu ciência do O�cio expedido pelo CRA-CE com agradecimento pela
par�cipação do Cons. Júlio Rezende no 6º Fórum de Gestão Pública.

 

18. INFORMES DA CFP

Item não abordado.

 

19. INFORMES DA CRIE

Item não abordado.

 

20. INFORMES DA CGP

O Diretor de Gestão Pública, Cons. Fábio Macêdo informou que a Câmara par�cipou do Fórum de Gestão Pública promovido pelo CRA-PB, que contou com mais de
140 par�cipantes e com a presença do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, prefeitos e secretários. Informou que foi apresentado trabalho técnico somente
sobre o IGM para os mestrandos em Administração na Unir, salientando que eles ficaram encantados com a ferramenta e que a apresentação contou mais de 150
par�cipantes. Que o Fórum de Gestão Pública da Bahia teve a par�cipação de mais de 180 pessoas. Em con�nuidade, apresentou o cronograma do IGM-CFA 2022 e
que a previsão é de que em 19 de março daquele ano o IGM 2022 já está no acesso exclusivo. Informou que o Diagnós�co Brasil 2021 está em fase de conclusão e
que a Câmara está trabalhando nos itens referentes à imersão.

 

21. REGIMENTOS RECEPCIONADOS PARA ANÁLISE DA COMISSÃO PERMANENTE DE REGIMENTOS DO CFA (CPR)

A Cons. Jociara Márcia, Coordenadora da Comissão Permanente de Regimentos do CFA informou que a Comissão recepcionou os Regimentos dos CRAs SE, ES, PA, PR
e deu ciência do trâmite de cada um das referidas propostas.

 

22. CLUBE DE VANTAGENS

O Diretor de Relações Internacionais e Eventos, Cons. Gilmar Camargo apresentou informações sobre as novas parcerias estabelecidas:

Novas parcerias

Assinado o Termo de Parceria: Gerir Gente – oferece em consultas psicológicas (R$ 140,00 par�cular R$ 84,00 com parceria)

Parcerias em vias de assinaturas do Termo:

SG Rentals – aluguel de carros internacional (12% de desconto à vista e 10% para parcelar em 10x)

Pearson – cursos de idiomas (Wizard, Yazigi)

 

 

23. ENCONTRO REGIONAL DOS PROFISSIONAIS EM ADMINISTRAÇÃO (ERPA)

Item não abordado.

 

24. OUTROS ASSUNTOS

O Presidente Mauro Kreuz informou que expediu a Portaria CFA nº 62 nomeando a Comissão Especial de Avaliação de Documento – CEAD sob a coordenação do
Cons. Jorge Cavalcante. Informou que em reunião com o Arquivo Nacional ficou definida modelagem organiza�va e que também já foi assinada Portaria no âmbito
do Conselhão. Que ficou acordado com o Arquivo Nacional que aquele órgão somente atenderá os Conselhos de Fiscalização por meio de demandas provenientes da
Comissão. Informou que cada um dos CRAs deverão compor suas Comissões e que a intenção é construir um procedimento único para o Sistema. Em seguida, o
Presidente Mauro Kreuz deu ciência ao Plenário do relatório exarado pela auditoria in loco realizada no CRA-SP que constatou irregularidade muito grave. Informou
que foi iden�ficado o pagamento de ajuda de custo a Conselheiros Federais Suplentes concomitantemente aos �tulares. Deu ciência de que a Auditoria Interna
apresentou a ele o relatório e que ele determinou que o rito fosse seguido. Em con�nuidade, informou que recebeu hoje O�cio encaminhado pelo CRA-SP sobre a
minuta do relatório do ano de 2020 e esclareceu que o CFA solicitou aquele Regional a apuração de todos os valores rela�vos aos exercícios de 2020, 2019, 2018,
retroa�vo a 5 anos. Procedeu à leitura do O�cio ora recebido do CRA-SP que concluiu com um pedido de reconsideração. Em con�nuidade, passou a palavra ao Dr.
Marcelo Dionísio, Assessor Jurídico do CFA e este informou que se deve manter a mesma conduta adotada quanto ao CRA-PR, por não se dever tratar de forma
diferente unidades jurídicas que estão na mesma hierarquia e quanto ao mérito da questão, informou que no direito existe algo chamado princípio, que é um
preceito, uma regra e que a doutrina entende que ferir uma norma expressa é algo grave e que ferir um princípio é algo mais grave ainda por afetar todo um sistema
norma�vo de comando. Salientou que mesmo não estando expressa taxa�vamente a impossibilidade do pagamento ao Suplente, é uma questão de princípio claro e
que o próprio Regimento já diz que a figura do Suplente só aparece nas ausências e impedimentos eventuais do �tular. Com a palavra, o Presidente Mauro Kreuz
propôs para deliberação a manutenção plena e irrestrita do disposto no relatório da auditoria interna bem como a apuração dos valores dos exercícios anteriores,
com a consequente res�tuição dos valores pelos responsáveis. Em apreciação a proposição foi aprovada por unanimidade de votos. Com a palavra, o Assessor
Jurídico do CFA, Dr. Marcelo Dionísio informou que no final do mês passado foi publicado o edital do concurso do Ibama que teve como objeto o cargo de Analista
Administra�vo e que nesta semana o CFA entrará uma ação civil pública contra o referido concurso público, obje�vando sua suspensão, pelo menos em relação ao
cargo em questão. Diante disto, o Presidente Mauro Kreuz solicitou que fosse dada notoriedade pública após o ingresso da ação. Em seguida, o Presidente Mauro
Kreuz passou a palavra ao Cons. Rogério Ramos, Vice-Presidente e este agradeceu a todos pela oportunidade de convivência, pelos bons debates aqui proferidos,
pela saúde de todos e informou que chegamos ao final de mais um ano com sen�mento de dever cumprido com todas as nossas obrigações perante os
Administradores do país. Desejou Feliz Natal e próspero ano novo e que em 2022 possamos consolidar a gestão compar�lhada. Com a palavra, o Presidente Mauro
Kreuz solicitou o registro de condolências à Conselheira Herlígenas Araújo pela passagem da filha e ao Cons. Amílcar Pacheco pelo passamento da sogra. Pediu
bênçãos divinas a todos nós e desejou que possamos sempre respeitar a vontade de Deus e que nunca percamos a fé, a esperança e a gra�dão pela vida.
Parabenizou a todos pelos dias de convivência intensa, de debates e aprendizado e externou seu respeito à profissão, à Casa. Agradeceu aos Conselheiros pela
lealdade, contribuição à profissão e por fim desejou feliz e abençoado natal, extensivo às famílias e pro�cuo, saudável e exitoso ano de 2022.

 

25. AGENDA PARA A PRÓXIMA SESSÃO PLENÁRIA

Sessão Plenária, 20 e 21 de janeiro de 2022, em Brasília/DF.

 



26. ENCERRAMENTO

O Presidente agradeceu a todos e declarou a sessão encerrada às 13 horas.

 

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 20/01/2022, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Mauro Kreuz, Presidente, em 20/01/2022, às 15:42, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 1156446 e o código CRC 9EF03C71.
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