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N
No dia 08 de
d abril de 2017,
2
às 9h,, na Sede do Hotel Litto
oral, João P
Pessoa, PB, teve início a
Reunião
o Ampliada anual com a presença
p
doss Arquitetos e Urbanistas
s e demais cconvidados constantes
c
no
o
livro de presenças da
d FNA. Com
mpõem a m
mesa de abertura e saúd
dam os parti cipantes: Cíícero Alvarezz
(FNA), JJeferson Na
avolar (CAU
U/PB), Haro
oldo Pinheiro
o (CAU/BR), José Eduaardo Almeid
da (ANEAC)),
Fabiano Melo (IAB/PB) e Fábio
o Queiroz (S
Sindarq/PB). Na sequên
ncia, tratou-sse dos segu
uintes temass,
conforme
e pauta: Às 9h30min mesa
m
sobre A
Análise de Conjuntura
C
– Situação eeconômica do
d país e da
a
profissão
o, com a pa
articipação de
d José Ed iran Magalh
hães Teixeira
a (DIEESE),, Ariovaldo de Camargo
o
(Secreté
ério de Rela
ações Interna
acionais da CUT) e me
ediadora Eleonora Masscia (FNA). José Ediran
n
Magalhã
ães Teixeira apresentou a variação d
de crescimento do PIB ao
a longo doss últimos ano
os com base
e
em indiccadores econômicos e sociais
s
e o rreflexo disso
o na realidad
de dos profisssionais de arquitetura e
urbanism
mo. Ariovaldo
o de Camarg
go falou sobrre o quadro político interrnacional e ccomo ele tem
m repercutido
o
no Brasil. Lembrou que governo
os de direita
a e ultra-con
nservadores estão cresccendo em to
odo o mundo
o
usando um véu prog
gressista como campan ha e carrega
ando muitos
s seguidoress. Pontuou ainda
a
como é
prejudiciial ao traba
alhador bra
asileiro a R
Reforma da Previdência
a, Reformaa Trabalhista
a e Lei da
a
Tericeirizzação em an
ndamento no
o país. Às 1
11h iniciou a apresentaç
ção sobre a MP 759 – Alterações
A
na
a
Regulam
mentação da
a Regulariza
ação Fundiárria com o Arquiteto
A
e Urbanista
U
Paatryck Carva
alho (Comitê
ê
Técnico MP 759), que elenco
ou os motiivos pelos quais as Alterações
A
nna Regulam
mentação da
a
Regulariização Fund
diária não é positiva pa ra a popula
ação, permitiindo que see amplie a concentração
c
o
fundiária
a e ocupaçã
ão de áreas de proteçã
ão ambiental e outros tantos pontoos em desac
cordo com o
Estatuto das Cidad
des e com a Constituiçção Federal. Às 11h45
5min iniciouu a apresen
ntação sobre
e
Assistên
ncia Técnica para HIS co
om Emília Co
orreia Lima (CEHAP/PB
(
- Companhiia Estadual de
d Habitação
o
Popular//PB) e Alberrto Freire da
a Silva (UMP
P/PB - União
o por Morad
dia Popular/P
PB). Nesta apresentação
a
o
Alberto F
Freire da Silva mostrou vídeos de exxemplos de autogestão dos recursoss públicos na construção
o
em comunidades de
e baixa renda
a, possibilita
ando a partic
cipação diretta da populaação em toda
as as etapass
desde a aquisição dos
d
lotes, financiamento
o até a construção da própria casaa. Essa exp
periência tem
m
mostrado
o que o morrador valoriza
a mais o imó
óvel quando atua nesse processo doo que quand
do recebe ele
e
pronto, a
além do cussto que reduz considera
avelmente. Emília Corre
eia Lima lem
mbrou que as
a regras da
a
habitaçã
ão popular de
evem ser dis
scutidas pela
a própria comunidade e,, portanto, seerem distinta
as para cada
a
lugar. Diisse que o CEHAP
C
lanço
ou e disponi bilizou um Manual
M
de Diretrizes paraa Habitação Popular que
e
pode serr acessado pelo
p
link: http
p://cehap.pb. gov.br/expoh
hab/downloa
ads/MANUALL_CONSTRU
U%C3%87%
%
C3%83O
O_CONSCIE
ENTE.pdf. Às
s 13:00h, apó
ós as aprese
entações das
s temáticas dda manhã os
s palestrantess
debatera
am com os delegados
d
prresentes. Às 13h45min fez-se
f
um inttervalo para almoço. Às 15h iniciou a
apresenttação sobre Situação ge
eral dos sind icatos e aná
álise da situa
ação dos sinddicatos junto
o ao MTE em
m
que Fern
nanda Simon (diretora de
d Organizaçção e Forma
ação Sindical – FNA) aprresentou o levantamento
o
baseado
o no question
nário enviado
o aos sindica
atos, que esclareceu dad
dos como a qquantidade de
d sindicatoss
ativos, p
prazos dos mandatos
m
atuais, número de pagantes
s da CSU, sindicatos quee fazem hom
mologações e
negociaçções coletiva
as. Apontou também
t
qua
ais as ações em que a SO
OFS vai trabbalhar em 2017. Henrique
e
Lins (Sin
ndarq/PE) su
ugere que a FNA prepare
e um vídeo institucional de
d apresentaação da FNA
A, explicando
o
a sua im
mportância e funções que competem
m à Federaçã
ão e aos sin
ndicatos, parra que poste
eriormente ass
unidadess locais com
mplementem com suas pa
articularidade
es e utilizem
m na sua divuulgação. Amélia Maria da
a
Costa S
Silva (Sinarq
q/MG) sugere que a FN
NA construa
a um sistema informatizzado interativ
vo para que
e
periodica
amente os sindicatos
s
attualizem seu
us dados, além de ress
saltar a impoortância de publicizar oss
dados fin
nanceiros do
os sindicatos
s. Pontuou ta
ambém que o custo de R$10.000,00
R
0 mensais, estimado pelo
o
levantam
mento de Fe
ernanda Simon, não aten
nde à maiorria dos sindicatos. Jefersson Salazar disse que a
FNA tem
m sua renda
a advinda da CSU, e a
as ações em
m nível nacio
onal tem altto custo. Cícero Alvarezz
lembrou que os sindicatos pre
ecisam ter mais autono
omia e resp
ponsabilidadde com a CSU
C
(dadoss,
cobrança
a...). Após essa
e
pauta, Paulo
P
Marce
elo de Lima, presidente da CUT/PB esteve pres
sente, fez um
m
pronunciamento e ag
gradeceu a presença
p
de todos no eve
ento. Às 16h
h30min deu-sse início a mesa sobre ass
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Eleiçõess CAU/BR e CAUs 2017
7 – Regimen
nto Eleitoral – em que Ângelo
Â
Arrudaa (CEN 2017) Comissão
o
Eleitoral Nacional fez uma expla
anação sobre
e o regimentto eleitoral do
d CAU, caleendário das eleições que
e
iniciou e
em 31 de março. Cícero
o Alvarez co
omenta sobre
e a importân
ncia da trannsparência e legitimidade
e
desse p
processo. Dissse também
m que é pre
eciso garantiir a renovaç
ção dos connselheiros e limitar a 02
2
mandato
os, considera
ando lançar mão de m edidas judic
ciais se for preciso paraa garantir is
sso. Jeferson
n
Salazar sugere desd
de já uma aç
ção judicial p
para suspender o artigo do regimentto eleitoral que
q permite a
reeleição
o após 02 mandatos. Milton Go nçalves (Sindarq/PR) colocou
c
quee se preoc
cupa com a
inexperiê
ência de novvos conselhe
eiros e acha que mais im
mportante do
o que a quanntidade de mandatos
m
éa
proposta
a a ser apressentada pela
as chapas, prropôs que a FNA estabeleça critérioss de participa
ação da FNA
A
e Sindicatos nas cha
apas. Falou também da importância da reunião Ampliada paara definir os critérios de
e
apoio da
a FNA e Sin
ndicatos às chapas con
ncorrentes. Cícero
C
Alvarrez propôs ccriação de um
u grupo de
e
trabalho (Eleonora-E
Edinardo-Cíc
cero-Milton) p
para debaterr e encaminh
har uma possição da FNA
A em relação
o
à renova
ação no proccesso eleitorral do CAU 2
2017. Às 18
8h Eleonora Mascia, Vicee-Presidente
e da FNA fezz
um relatto dos Encon
ntros Region
nais em que apresentou o material produzido
p
peela oficina realizada entre
e
as Regio
onais no dia anterior. Às 18h30min trratou-se do tema
t
Ações judiciais da FNA e Sindiicatos. Sobre
e
a Ação d
do Sindicato
o da Paraíba x CAU, exig
gindo que o CAU faça a fiscalizaçãoo da CSU, Fábio Queirozz
relatou a situação da
d ação e diz que o CA
AU Paraíba contestou a ação, posiccionando-se contrária ao
o
entendim
mento do Sindicato. O advogado d
do CAU/PB estava presente e trouxxe o posicio
onamento do
o
órgão: q
que os Sindicatos devem
m evitar o de
esgaste judiicial, entendendo que essse tipo de tratativa trazz
mais pre
ejuízos do que benefício
os. Milton Go
onçalves (Sindarq-PR) apresentou
a
o parecer jurídico de um
m
escritório
o tributarista, que diz serr possível o a
ajuizamento de ações pe
elo sindicatoo contra o CA
AU, que deve
e
suspend
der o registro
o caso a CSU não esteja
a em dia. Po
ois os sindica
atos não posssuem comp
petência para
a
aplicar a
as penalidade
es referentes
s ao não pag
gamento da CSU. Segun
ndo os advoggados, o CAU
U não estaria
a
“cobrand
do” a CSU, mas
m exigindo
o o comprovvante de arre
ecadação no
o momento dda renovação
o do registro
o,
já que a CSU é um
m tributo lega
al. Felipe Sa
anta Maria (Assessoria
(
Jurídica/FNA
A) apresento
ou um relato
o
histórico
o da legislação trabalhista salienta
ando dos riiscos que os
o empregaados correm
m se ela fo
or
flexibiliza
ada. Discorre
eu a respeito de ações contra emprresas que re
ecolhem CSU
U para outro
os sindicatoss.
Esclarecceu dúvidas acerca de
e cobrança de CSU. In
nformou que
e disponibiliizará uma cartilha com
m
orientaçõ
ões de co
omo cobrarr com ma
aior eficiênc
cia. Consid
dera mais garantido cobrar doss
contratantes/contrata
ados do que dos profissio
onais liberais
s, pois esses
s últimos podderiam questionar o valo
or
e acaba
ariam num longo
l
processo judicial.. Cabe aos sindicatos então, identtificar as em
mpresas que
e
contratam arquitetoss e agir ness
se sentido. N
Não tendo mais
m
nada a tratar, encerrrou-se o priimeiro dia da
a
Reunião
o ampliada. No
N dia 09 de
e abril de 201
17, às 9h, no
o mesmo loc
cal, o enconttro teve sequ
uência com a
saudaçã
ão da presidê
ência da FNA
A: Cícero Alvvarez, Eleonora Mascia e Edinardo LLucas. Cícero
o Alvarez fezz
um relatto sobre o Seminário
S
Legislativo do CEAU, do qual
q
participo
ou em marçoo de 2017, salientando
s
a
importân
ncia da FNA e Sindicatos
s estarem prresentes nos
s Seminários
s do CAU/BR
R, visto que são tomadass
decisõess essenciais à prática pro
ofissional. Mo
ostrou espec
cial preocupa
ação pela deecisão, que foi
f tomada no
o
último se
eminário leg
gislativo do CAU,
C
de apo
oiar a Lei da
a Terceirizaç
ção, sem coonhecimento de seu teorr.
Criticou ainda o form
mato do sem
minário de 20
017. Everson
n Martins (SA
ASC/SC) aleertou para a necessidade
e
de os sindicatos tere
em acesso às
à deliberaçõ
ões do CAU. Haroldo Pinheiro (CAU
U/BR) aponto
ou que essass
atas se encontram no
n site do CAU. Explicou
u também que os semin
nários são u m momento de encontro
o
entre ass entidades e os deputad
dos, alguns deles são arquitetos
a
e urbanistas eem exercício de mandato
o
parlamentar, sobre os
o projetos em tramitação
o no Congre
esso, mas que o protagonnismo ali é dos arquitetoss
e urbaniistas. Nesse
es encontros os presente
es dividem-s
se em 02 Grrupos de Traabalho: Dese
envolvimento
o
Urbano d
de Habitação
o e Prática Profissional.
P
A
As pautas sã
ão votadas ao
a final do diia e publicad
das. Segundo
o
ele foi uma surpre
esa esse resultado sob
bre a Lei de Terceiriza
ação. Ângeloo Arruda (M
MS) mostrou
u
preocupa
ação com a forma com
mo esses se minários são conduzido
os e diz quee o Seminárrio não pode
e
encamin
nhar parecer, mas somente informarr, já que os participantes
s não possu em conhecim
mento prévio
o
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para tam
manha respo
onsabilidade.. Andréa doss Santos (SA
AERGS) alertou para quue esses seminários não
o
sejam um
ma instância
a decisória, que
q a catego
oria deve dar maior imporrtância a essse evento, e ainda que ass
entidade
es devem te
er mais atenção ao que está sendo
o debatido no Congressoo antes de participar do
o
Seminárrio. Disse que
q
o SAER
RGS está p
providenciando reuniões
s temáticas com os arrquitetos pra
a
esclareccer os tema
as de intere
esse da ca
ategoria. Às
s 09h45min iniciou-se a mesa so
obre a CSU
U
(Contribu
uição Sindical Urbana) Cícero
C
Alvare
ez fez um re
elato geral da
a arrecadaçãão, que em 2017
2
gira em
m
torno de 727mil reaiss (brutos) até
é então; expllicou as dificuldades na movimentaçã
m
ão bancária da
d federação
o
até o momento. Dissse ainda qu
ue somente conseguiu acessar
a
os Arquivos
A
Reetorno da CS
SU na última
a
semana,, e que foi solicitado
s
o estorno
e
do ccusto alto cobrado pela Caixa.
C
Lembbrou que os contatos doss
sindicato
os com a TC
CS devem ser
s feitos exxclusivamentte pela FNA, para melhooria da gesttão interna e
avaliação da empre
esa. Será organizado u m novo treinamento pa
ara o sistem
ma da TCS, então cada
a
sindicato
o deve dispo
or de um fun
ncionário pa ra operá-lo. Após Ângelo Arruda (M
MS) lembrou que, na sua
a
opinião, a transforma
ação da FNA
A em um Sin dicato Nacio
onal resolveria todos os pproblemas de
e emissão de
e
CSU, po
ois centraliza
aria todos os
s processos. Edinardo Lu
ucas ponderou que este é o momen
nto de pensa
ar
em estra
atégias para trabalhar co
om o que tem
mos. Maria Tereza
T
Peres de Souza (S
SAERGS) ap
pontou que o
problema
a maior tem sido a TCS, e que a em presa deve ressarcir
r
os sindicatos peelos erros co
ometidos que
e
acarretaram em perd
da de receita. Solicitou ao CAU, aproveitando a presença ddo Haroldo Pinheiro,
P
que
e
libere ma
ais dados co
omo e-mails e telefones. Haroldo lem
mbrou que existe um e-maail específico
o do CAU/BR
R
(junto à Verti - emp
presa de TI) que serve p
para encamiinhar comun
nicados das entidades. Às
À 10h30min
n
iniciou-se a mesa para
p
tratar do
d Fundo de
e Apoio aos Sindicatos, em que Cíícero aprese
entou a nova
a
Comissã
ão do Fundo
o que foi criada em ja
aneiro/2017 no SASP e é compostta por Julian
na Betempss,
Fernand
da Simon, Cícero
C
Alvare
ez, Eleonora
a Mascia, e o representtante region al do estado solicitante
e.
Disponib
bilizará no site
s
os critérrios que os sindicatos devem segu
uir para soliicitar repass
se do fundo
o.
Relatou que o repa
asse em fev
vereiro/2017 para o SAS
SC foi em caráter
c
de uurgência parra a parceria
a
SASC/IA
AB/Peabiru para
p
as oficinas de Assisstência Técn
nica. Everso
on Martins reelatou o êxito
o do apoio a
essa açã
ão através da
d divulgação do SASC nas mídias de todas as
s entidades ccolaboradora
as, além doss
novos arquitetos que se aproxim
maram do s indicato por esse motivo
o. Ângelo Arrruda (MS) questionou
q
a
grande q
quantidade de
d exigências
s para edital//liberação do
o Fundo. Ind
dagou sobre o valor dispo
onível. Milton
n
Gonçalvves (Sinarq/P
PR) sugeriu que FNA a
atenda os sin
ndicatos em ações que possam se
er replicadass,
como fa
azer um site
e modelo pa
ara edição cconforme a região e/ou produzir caartilhas que possam se
er
distribuíd
das em todo
o país. Fabiio Queiroz ((Sindarq/PB)) lembrou qu
ue a FNA nnão deu reto
orno sobre a
prestaçã
ão de contass sobre uso do
d fundo de apoio para ressarcir o roubo de com
mputadores do
d Sindicato
o,
que foi fe
eita há mais de um ano. Andréa doss Santos (SA
AERGS) solic
citou: 1) que seja feita um
ma prestação
o
de conta
as aos sindiccatos que são
o contribuinte
es do fundo.. Não somen
nte quantitativva como qua
alitativa, para
a
verificar como o inve
estimento rep
percutiu no ssindicato; 2) incluir na co
omissão de D
Deliberação do Fundo de
e
Apoio pe
elo menos os
o 02 sindic
catos que m
mais contribu
uem com o fundo; 3) officializar ess
se grupo nass
instância
as deliberativvas (ENSA ou
o Ampliada)). Milton Gon
nçalves (Sina
arq/PR) dissse que enqua
anto 4º maio
or
arrecada
ador, o PR sequer possu
ui assessoria
a jurídica, porr exemplo, e pediu um poouco mais de parcimônia
a
aos soliccitantes, poiss o valor pleiteado pela P
Paraíba lhe pareceu exa
agerado. Edinnardo Lucas
s sugeriu que
e
se priorizem sindica
atos menores
s, a fim de q
que tenham o mínimo para
p
as açõees em prol da
d categoria
a.
Fernand
da Simon po
ontuou que os
o projetos d
devem buscar a indepen
ndência doss sindicatos, e não apoio
o
para cussteá-los inde
efinidamente.. Às 11h15m
min teve início
o a mesa so
obre Comuniccação e Cam
mpanha CSU
U
- FNA e
em atuação conjunta co
om sindicato s em que Ormy
O
Hütnerr Júnior, Ediinardo Lucas e Carolina
a
Jardine apresentara
am o que te
em sido feito
o na Secrettaria de Com
municação nnos primeiro
os meses da
a
gestão. C
Carolina orie
entou os sind
dicatos a envviarem até agosto
a
os víd
deos/fotos doos “arquiteto
os referência
a”
do seu e
estado dizen
ndo “Eu pago a CSU po
orque...” para
a compor a nova campaanha. Ela enviará e-mailss
para os Sindicatos lembrando desta
d
ação e data limite para o envio. Ângelo A
Arruda (MS) disse
d
que oss
posts mais visualiza
ados no site do Sinarq/M
MS são os que anuncia
am concursoos e vagas de emprego
o.
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Everson Martins (SA
ASC) relatou o aumento d
dos seguidorres em 500%
% ao investir em mídia e redes sociaiss
e Henriq
que Lins po
ontuou que devemos te
er cuidado ao
a divulgar, pois a CSU
U é um imp
posto. Milton
n
Gonçalvves (Sinarq/P
PR) disse qu
ue contratarram uma em
mpresa e tiv
veram êxito com posts patrocinadoss
aumenta
ando seguido
ores. Eduard
do Fajardo (S
Sindarq/Mg) falou que diariamente o Sindarq replica notíciass
relevante
es do site da
a FNA. Às 12
2h15min Harroldo Pinheirro se desped
diu do eventoo agradecendo e dizendo
o
que é im
mportante a participação direta do prresidente do
o CAU nos encontros da FNA e outrras entidadess
para em
mbasar suas ações cotid
dianas. Apóss houve inte
ervalo para o almoço. À
Às 13h30min
n iniciou-se a
mesa so
obre Organizzação para o 41º ENSA ccom debate para data, lo
ocal, tema e comissão organizadora
o
a.
Eduardo
o Fajardo (Sindarq/MG) sugeriu
s
Belo
o Horizonte e todos concordaram, tam
mbém pontu
uou a falta de
e
recursoss financeiros do Sindicato
o e que a FN
NA teria que contribuir co
om grande pparte dos rec
cursos. Milton
n
Gonçalvves (Sinarq/P
PR) alertou que
q os sindiccatos também devem ter sua contribbuição financ
ceira. Ângelo
o
Arruda ((Sindarq/MS)) colocou a importância de se fazerr um momen
nto cultural eentre os arqu
uitetos nessa
a
viagem e conhecer Inhotim, porr exemplo. M
Maria Tereza
a Peres de Souza
S
(SAER
RGS) també
ém disse que
e
não é justo FNA cusstear o ENSA
A sozinha. M
Matheus Gue
erra (Sindarq/MG) compleementou que
e o Sindicato
o
faz quesstão que o ENSA
E
aconte
eça em Belo
o Horizonte, e que para tanto
t
irão attrás de apoio
o e parceriass
para fazer frente aoss custos. Se dispôs a fazzer parte de uma comiss
são local de apoio. Foi definido então
o
que será
á montada uma
u
Comiss
são para Ca ptação de Recursos
R
para o ENSA 2017. Uésle
ei Saimon de
e
Sousa (S
Sindarq/RO)) se candidatou para recceber o próx
ximo ENSA em
e Porto Veelho. Às 15h teve início a
mesa so
obre Assistên
ncia Técnica
a onde Maurrílio Chiaretti (SASP) rela
atou os trabaalhos que tem sido feitoss
para aprrovar a propo
osta de regulamentação dos 2% de recursos
r
do CAU
C
destinaados à assistência técnica
a
e como garantir que este mo
ontante seja
a de fato utilizado
u
parra melhoriass diretas na
a habitação
o.
Complem
mentou que o SASP está atuando ju
unto às prefe
eituras para fomentar a A
Assistência e Assessoria
a
Técnica.. Disse considerar impo
ortante que somente arquitetos possam buscaar esse recu
urso. Ângelo
o
Arruda (Sindarq/MS)) disse que deve
d
ser abe
erto a qualquer entidade a busca dessses recursos
s, visto que o
CAU tem
m restriçõess quanto ao repasse de
e dinheiro ao
os profission
nais. Maria T
Tereza Pere
es de Souza
a
(SAERG
GS) também se manifesttou com a m
mesma opinião. Edinardo
o Lucas lem
mbrou que o CAU é uma
a
autarquia
a e não um
m clube de arquitetos. Andréa do
os Santos (SAERGS) qquestiona a questão da
a
regularid
dade das áre
eas a serem trabalhadas , e que a áre
eas irregularres deveriam
m ser prioriza
adas. Maurilio
o
lembrou que essas decisões
d
são
o tomadas e
em conjunto com a comu
unidade, maas que a fam
mília deve terr,
no mínim
mo, uma certtidão de poss
se ou declarração da prefeitura que aquela
a
área sserá regulariizada. Cícero
o
disse qu
ue o CEAU teria a pos
ssibilidade d e apoiar um
m seminário de capacitaação profiss
sional para a
Assistên
ncia Técnica. Às 16h30m
min teve iníício a mesa sobre CON
NFETU em qque Andréa dos Santoss
(Saergs)) faz uma brreve apresen
ntação dos trrabalhos que
e tem sido re
ealizados poor ela e Jeferrson Salazarr,
que são representan
ntes junto à confederaçã
c
ão. Milton Go
onçalves (Sin
narq/PR) aleerta que o Pa
araná não irá
á
participa
ar de qualque
er atividade que envolva
a a CUT pois
s ela está em
m débito com
m o sindicato
o há 2 anos e
não reto
orna os conta
atos. Às 16h
h30min inicio
ou-se a mesa
a sobre a UIA
A 2020 e paautas para discussão nass
bases, e
em que Jeferrson Salazarr lembrou da
a importância
a de trazer esse
e
Congressso para o Brasil,
B
e para
a
tanto foi essencial o investimento
o da FNA. Essclareceu qu
ue os 10% de
estinados a eeste evento são retiradoss
da CSU somente ap
pós todos os descontos. Às 17h foi lida a propos
sta de moçãoo que será encaminhada
e
a
por Clovvis Ilgenfritz da
d Silva, Ângelo Arruda,, Eduardo Bimbi e Jefers
son Salazar para ser pub
blicada como
o
nota de repúdio dos arquitetos às
à últimas de
efinições do Governo Tem
mer que tem
m como objettivo esfacela
ar
os direito
os dos trabalhadores. Cicero Alvarezz finaliza e ag
gradece a prresença de ttodos. Não havendo
h
maiss
nada a tratar, encerrro a presente
e ata que serrá assinada por mim, Fernanda Lanzzarin, Secretaria Geral da
a
FNA, e p
pelo presiden
nte da FNA, Cicero Alvarrez.

_______
___________
____
Cíccero Alvarez
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__
___________
___________
_
Fernanda L
Lanzarin
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