RELATÓRIO SUCINTO DAS ATIVIDADES DO CNCP BRASIL 2019
Caros cerimonialistas integrantes do CNCP Brasil.
O ano de 2019 para o nosso Comitê, ficou marcado pela inédita e surpreendente
renúncia por questões de foro pessoal e de saúde, do nosso Presidente Sílvio Lobo
Filho, em 18 de junho. Posteriormente o cerimonialista Athayde Alves de Oliveira,
Diretor Chefe de Gabinete também renunciou, para substituí-lo foi designada a
cerimonialista Raab Simões. Como Vice-Presidente tentei por diversas vezes demover
o Sílvio de sua decisão, pessoalmente e por meio de amigos comuns; infelizmente não
obtendo êxito.
Em 23 de junho, mesmo contra vontade, concordei em assumir a Presidência do CNCP
Brasil, cumprindo o que prescreve o nosso Estatuto Social. No período de julho a
dezembro de 2019, estive três vezes em Brasília, onde é a nossa sede, para inteirar-me
e conhecer a rotina administrativa de nossa organização, bem como participar de
eventos organizados e promovidos pelo Comitê. Estas viagens foram custeadas por
mim: passagens, traslados, hospedagem e alimentação.
Mesmo com a crise da renúncia do Sílvio Lobo, no âmbito do CNCP Brasil
(Coordenadorias Regionais, Diretorias Estaduais e do Distrito Federal e Delegacias
Estaduais, bem como por iniciativa pessoal de abnegados filiados de boa vontade),
aconteceram muitos eventos Brasil afora, alguns de grande monta como: V Jornada
Paulista de Cerimonial em 03 de maio (ainda na gestão de Sílvio Lobo), Iª Jornada
Mineira de Cerimonial em 25 de junho e a Iª Jornada Brasiliense de Cerimonial em 19
de novembro. Todas as três Jornadas foram um sucesso, tanto em conteúdo como de
participantes, mais de 400 em cada.
Em 28 a 30 de março, foi realizado em Aracaju o Iº Seminário Sergipano de
Cerimonialistas e Mestres de Cerimonias (gestão do Sílvio Lobo).
De 29 a 31 de agosto, a Diretora de Relações Internacionais Eliane Ubillus, participou
(sem ônus para o Comitê) da II Conferência Internacional sobre Cerimonial e
Protocolo em Angola, onde fez três palestras e assinou um acordo mútuo de
cooperação entre a Associação de Profissionais de Cerimonial e Protocolo de Angola e
o CNCP Brasil.
Durante o transcorrer do ano foram feitas visitas técnicas e/ou de cortesia pelo
Presidente, Diretores e Presidentes de Conselhos, a diversas autoridades em Brasília e
outras capitais, com o objetivo de agilizar o reconhecimento profissional da atividade
de cerimonialista e mestre de cerimônia. O projeto se encontra na Comissão de
Assuntos Sociais do Senado a espera de um relator.
Diversos Diretores e cerimonialistas filiados, ao longo do ano promoveram e
realizaram Cursos de Cerimonial e Protocolo, Mestre de Cerimônia, bem como de
administração e organização de eventos, disseminando pelo país o conhecimento da
boa prática do Cerimonial e Protocolo nas suas diversas modalidades; inclusive o
cerimonial social que vem conquistando seu devido espaço em nossa sociedade.

Como em 2019, por razões as mais diversas, não foi realizado o tradicional “CONCEP”
ao final do mês de outubro, o DIA DO CERIMONIALISTA foi celebrado com pompa e
circunstância em muitas Unidades da Federação, com palestras por cerimonialistas
que integram o Colegiado, com sessões solenes dos Poderes Legislativos, homenagens
de órgãos públicos e privados, além de encontros e jantares de confraternização. A
Presidência tomou conhecimento de comemorações nas seguintes Unidades: Distrito
Federal (Brasília), Rio de janeiro, Maranhão, Pará, Pernambuco, São Paulo, Minas
Gerais, Goiás, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Amazonas, Paraná, Acre e Mato
Grosso do Sul. Em algumas Unidades o Dia do Cerimonialista foi celebrado em mais de
uma cidade.
A produção literária também foi intensa, com novos livros e publicações, como
demonstrado no espaço “Biblioteca”, por ocasião da Jornada Brasiliense de Cerimonial
e Protocolo.
O Colegiado CNCP Brasil reuniu-se por duas vezes, a primeira (104ª Reunião) deu-se
em 09 de agosto, em Brasília/DF, em que o Diretor Financeiro fez a apresentação do
relatório financeiro, bem com uma minuciosa prestação de contas até 31/07/2019,
num total de seis volumes que foram entregues ao Presidente do Conselho Fiscal para
análise e parecer. Ficou também decidido, que em razão da renúncia do Sílvio Lobo à
Presidência do CNCP Brasil, a realização do XXIV CONCEP em 2019 não seria viável.
Nesta reunião foi também fixada a anuidade para 2020. A segunda (105ª Reunião),
deu-se em 19 de novembro, também em Brasília, oportunidade em que foi dada
notícia do parecer de aprovação, bem como recomendações, pelo Conselho Fiscal da
prestação de contas pelo Diretor Financeiro; aprovada a prestação de contas, esta
encontra-se na sede do Comitê em Brasília para consulta, pelos filiados adimplentes.
Nesta Reunião do Colegiado, Brasília foi novamente escolhida para sediar o XXIV
CONCEP em 2020, em data a ser confirmada pela Diretoria.
Também está sendo implantado um novo sistema informatizado. O HiGestor é um
sistema (software) de gestão administrativa, totalmente online, isto é, acessível em
qualquer dispositivo (computador, tablet ou celular). A contratação desse software,
visa a otimização e controle das atividades do CNCP Brasil, resultando em maior
transparência e acessibilidade aos filiados adimplentes através do Portal do Associado.
A plataforma oferece diversas funções como, relatório completo de balancete, gestão
financeira, emissão de boletos, gestão de eventos, extrato e relatórios dentro de um
determinado período e comunicação direta com os nossos filiados.
Finalmente, ainda em 19 de novembro, também em Brasília/DF, na sede do
PARLAMUNDI (LBV), foi realizada a 26ª Reunião Ordinária Anual do Pleno do CNCP
Brasil. Nesta Reunião foi aprovada a alteração do Estatuto Social, para que doravante
os cargos eletivos do CNCP Brasil, sejam restritos ao Presidente, Vice-Presidente e os
Conselhos Fiscal e de Ética; portanto os cargos das Diretorias não serão mais eletivos e
sim de livre escolha do Presidente.

É um relato breve e sucinto das atividades do CNCP Brasil em 2019. Podemos observar
que, apesar da crise pela qual passou a nossa organização com a renúncia por
questões de foro pessoal de seu Presidente e a não realização do XXIV CONCEP, ao
contrário do possam “pensar” alguns desavisados, o CNCP Brasil continuou com o seu
principal carisma e missão que é produzir e levar conhecimentos de cerimonial e
protocolo por todos os rincões deste país. O CNCP Brasil como filiado à Organização
Internacional de Cerimonial e Protocolo-OICP, tem feito uma rica e vasta troca de
conhecimentos e experiências, entre os nossos filiados e os filiados das organizações
que integram essa organização internacional.
OBS: Como assumi a Presidência em 23 de junho, podem ter passados despercebidos
alguns eventos e fatos. Pela possível omissão, desde já minhas escusas.
Brasília, 30 de janeiro de 2020.

Fredolino Antônio David
Presidente do CNCP Brasil

