CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
O Sistema CFA/CRAs tem como missão promover a Ciência da Administração valorizando
as competências profissionais, a sustentabilidade das organizações e o desenvolvimento do país.
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ATA DA 1ª ASSEMBLÉIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAS EM 2016
DATA:
25 e 26 de fevereiro de 2016
HORÁRIO: das 08h30 às 18h (25/02) e das 08h30 às 12h (26/02)
LOCAL: Hotel Ponta Verde, Maceió/AL.
PARTICIPANTES:
A – Presidentes/Representantes de CRAS presentes
1. Adm. Fábio Mendes Macêdo – CRA-AC
2. Adm. Carolina Ferreira Simon Maia – CRA-AL
3. Adm. Sheila Trícia Guedes Pastana – CRA-AP – Representante
4. Adm. Antônio Jorge Cunha Campos – CRA-AM
5. Adm. Roberto Ibrahim Uehbe – CRA-BA
6. Adm. Leonardo José Macedo – CRA-CE
7. Adm. Mônica Cova Gama – CRA-DF
8. Adm. Hércules da Silva Falcão – CRA-ES
9. Adm. Samuel Albernaz – CRA-GO
10. Adm. Aline Mendonça da Silva – CRA-MA
11. Adm. Hélio Tito Simões Arruda – CRA-MT
12. Adm. Gracita Hortência dos Santos Barbosa – CRA-MS
13. Adm. Afonso Victor Vianna de Andrade – CRA-MG
14. Adm. Mizael Monteiro Lima – CRA-PA – Representante
15. Adm. Ednaldo Flor da Silva – CRA-PB
16. Adm. Sérgio Pereira Lobo – CRA-PR – Representante
17. Adm. José Carlos Gomes de Souza – CRA-PE – Representante
18. Adm. Pedro Alencar Carvalho Silva – CRA-PI
19. Adm. Wagner Siqueira – CRA-RJ
20. Adm. Kate Cunha Maciel – CRA-RN
21. Adm. Valter Luiz de Lemos – CRA-RS
22. Adm. André Luis Saoncela da Costa – CRA-RO
23. Adm. Ubirajara Riz Rodrigues – CRA-RR
24. Adm. Evandro Fortunato Linhares – CRA-SC
25. Adm. Roberto Carvalho Cardoso – CRA-SP
26. Adm. Carlos Menezes C. Eloy dos Santos Filho – CRA-SE
27. Adm. Francisco Alves de Lira – CRA-TO – Representante
B – Ausências justificadas
1. Adm. Ediljane Maria Campos da Fonseca – CRA-AP
2. Adm. José Célio Santos Lima – CRA-PA
3. Adm. Gilberto Serpa Griebeler – CRA-PR
4. Adm. Robert Frederic Mocock – CRA-PE
5. Adm. Carlos Menezes C. Eloy dos Santos Filho – CRA-SE
6. Adm. Eugênio Pacceli de Freitas Coêlho – CRA-TO
ASSUNTOS EM DISCUSSÃO
1. ABERTURA
O Presidente Sebastião Mello deu boas vindas aos Presidentes dos CRAs e demais
presentes, cumprimentando também os Diretores Executivos, e agradeceu a presença de
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todos. Com a palavra, a Adm. Carolina Maia cumprimentou os demais Presidentes dos
CRAs e manifestou sua satisfação em recebê-los em Alagoas. Agradeceu o trabalho
desenvolvido por toda a equipe do CRA-AL, Empregados, Conselheiros Regionais e todos
os demais envolvidos na realização do evento. Ao final, deu boas vindas a todos e
colocando-se a disposição.
O Presidente Sebastião Mello passou a palavra também ao Conselheiro Federal de
Alagoas, Adm. Amando Lôbo, que manifestou sua satisfação em receber todos em seu
Estado, dando boas vindas a todos os presentes.
2. Apreciação da ata da 4ª Assembleia de Presidentes, realizada nos dias 12 e 13 de
novembro de 2015, no Hotel Deville Prime – Auditório Amazônia II, em Cuiabá/MT.
Aprovada, por unanimidade, a ata em apreço. Na oportunidade, o Adm. Samuel
Albernaz propôs a realização da 4ª Assembleia de Presidentes em Cuiabá, na ocasião do
ENBRA, em Cuiabá/MT, com a anuência do Adm. Hélio Tito, que manifestou se sentir
honrado em recebê-los naquela capital. Com a palavra, o Adm. Valter Lemos propôs a
junção permanente da realização da Assembleia de Presidentes na ocasião do ENBRA. Em
resposta, o Presidente Sebastião Mello comentou que muitas vezes há conteúdos
importantes a ser compartilhado nos eventos, o que torna difícil quando há a realização de
reuniões em conjunto com o evento, o que gera o esvaziamento do local, o que pode não
ser positivo para o evento. Na ocasião, o Adm. Ibrahim Uehbe citou que por ser este um ano
de crise, inclusive com diminuição de receitas, há a necessidade de priorizar os eventos
importantes para o Sistema CFA/CRAs em 2016. Ao final, o Presidente Sebastião Mello
propôs o amadurecimento da proposta e que a votação ocorra posteriormente, o que teve a
anuência dos demais Presidentes dos CRAs.
3. CORRESPONDÊNCIA
A relação de correspondências recebidas encontrava-se disponível sobre a Mesa
Diretora dos Trabalhos.
4. COMUNICAÇÕES/DELIBERAÇÕES
4.1 Informes do PRODER (Vice-Presidente)
O Cons. Sérgio Lobo informou que a Comissão do PRODER se reuniu, citando que
foram apresentados 35 projetos até o momento. Citou que alguns CRAs apresentam
pendências de ordem documental, inclusive, o que impossibilita a apreciação de alguns
projetos. Noticiou que os projetos já apreciados serão encaminhados para apreciação do
Plenário.
Na oportunidade, o Adm. Leonardo Macedo mencionou que o CRA-CE apresenta
uma pendência de prestação de contas do exercício de 2014, acrescentando que foi
acionada uma tomada de contas especial, assim, questionou se a atual gestão teria direito a
ser beneficiado pelo PRODER. Em referência, o Presidente Sebastião Mello orientou que
seja discutido posteriormente administrativamente com a Comissão do PRODER.
O Adm. Evandro Linhares solicitou esclarecimentos sobre a previsão do valor
estabelecido, tendo sido esclarecido pelo Cons. Sérgio Lobo que houve uma solicitação de
revisão principalmente quanto aos valores que foi apreciada pela Comissão e deverá ser
encaminhado para apreciação do Plenário para o próximo ano. Esclareceu, ainda, que, de
acordo com a Resolução Normativa em vigor, os projetos devem estar relacionados com o
Planejamento Estratégico do Sistema CFA/CRAs.
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4.2 Utilização do saldo do PRODER 2015 (CRA-AL)
Item retirado de pauta.
4.3 Reforma da Resolução Normativa nº 360/2011, que dispõe sobre a isenção de
pagamento de taxas e remissão de débitos, e dá outras providências.
 Que trata da isenção da anuidade (CRA-CE)
 Antigo Registro Remido (CRA-PA)
 Isenção de pagamento de taxas e remissão de débitos (CRA-PB e CRA-PA)
O Adm. Leonardo Macedo expôs uma preocupação do CRA-CE acerca da Resolução
Normativa Nº 360/2011, que trata da hipossuficiência dos profissionais de Administração,
citando que, dos profissionais registrados, 60% dos registrados no CRA-CE são
profissionais liberais e comentou que se todos os Administradores registrados nos Regionais
do Norte e do Nordeste fizerem uso dessa ferramenta, quase todos terão direito à
hipossuficiência. Acrescentou que nos dias atuais não há grande dificuldade em declarar
renda de menos de dois salários mínimos, basta declarar. Essa é a realidade do Nordeste e
a aplicabilidade dessa Resolução Normativa, a seu ver, inviabiliza todo o Sistema
CFA/CRAs e propôs que a referida Resolução seja abolida, ou, em último caso, que haja a
definição de um limitador temporal ou um valor realmente menor.
Com a palavra, o Adm. Ednaldo Flor comentou que em Assembleias de Presidentes
anteriores o tema foi discutido, tendo sido citados as mesmas dificuldades no CRA-PB e
essa é a realidade para os Estados do Norte e do Nordeste. A isenção tem sido recorrente
em função da Resolução Normativa, o que vem prejudicando a sustentação desses
Regionais.
Em referência, o Adm. Mizael Monteiro Lima também manifestou ser favorável à
revogação da Resolução Normativa. Exemplificou que no Judiciário quando há pedidos de
isenção de custas processuais, o próprio magistrado, quando deseja comprovar a
hipossuficiência do cidadão, solicita as provas de rendimentos e declaração de imposto de
renda. Sobre o assunto, o Adm. Ubirajara Riz citou que houve muitas dificuldades com o
Regional tendo em vista que Roraima não tem indústria, é um Estado que cuja maior
participação é do contracheque de órgãos públicos do Estado e do Município. Citou que tem
crescido o número de egressos em Administração, porém a inadimplência é crescente. Foi
feito convênio com o Serasa, o que tem gerado o aumento dos cancelam entos de registros.
Comentou que será feito um trabalho intenso para promover o crescimento do número de
registros.
O Adm. Hércules Falcão questionou a questão que envolve os pedidos de remissão
quanto ao percentual de pedidos por Conselho, qual o impacto financeiro nos Regionais,
citando que o assunto deve ser analisado com maior critério, propondo que sejam
apresentados os números na próxima reunião. Acredita que para negar a remissão ao
profissional que tanto contribuiu para a profissão.
Sobre o assunto, o Adm. Roberto Cardoso, com relação à remissão, comentou que é
preciso considerar o profissional que contribuiu a vida toda, destacando que muitos
profissionais declaram ter orgulho de ter a carteira profissional e uma vez cancelado deverá
devolvê-la, o que não faz sentido. Quanto à isenção, há dois extremos, hoje está totalmente
aberto, tendo sido citado caso de até dez anos. Há uma proposta interessante de limitar e
outra proposta fora da realidade de abolir, é preciso tratar exceção como exceção, se há
inadimplência a Resolução Normativa não solucionará a questão. Comentou que é preciso
considerar a flexibilidade para cada Regional analisar a sua realidade. Quanto à remissão,
citou que a expectativa de vida aumentou, quanto à hipossuficiência é preciso pensar nos
profissionais com dificuldades e dar a guarida necessária com parcimônia e inteligência.
2015 – Ano da Administração no Brasil

SAUS - Quadra 1 - Bloco "L" - CEP 70070-932 - Brasília/DF | Fone: (61) 3218-1800 - Fax: (61) 3218-1833 - cfa@cfa.org.br - www.cfa.org.br
Signatário do Pacto Global da ONU | Rádio ADM – 24 horas de informação e música de qualidade | www.radioadm.org.br

4
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
O Sistema CFA/CRAs tem como missão promover a Ciência da Administração valorizando
as competências profissionais, a sustentabilidade das organizações e o desenvolvimento do país.

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

O Adm. Afonso Victor comentou que o CRA-MG já solicitou no passado mudanças
nesta Resolução Normativa, citando que consta na legislação que os Regionais “poderão”
conceder a isenção de pagamento de taxas previstas na Resolução Normativa, citando que
o Plenário do Regional pode aprovar alterações neste sentido, como por exemplo, a plenária
do CRA-MG aprovou a diminuição do valor para um salário mínimo, citando que a própria
Resolução Normativa publicada pelo CFA dá aos Regionais a autonomia de ajustar. Citou
as dificuldades existentes nos Regionais menores, citando que é preciso reforçar a estrutura
das Assessorias Jurídica, Parlamentar e de Comunicação. Comentou que o CRA-MG está à
disposição.
O Adm. Leonardo Macedo esclareceu que a solicitação não se refere à remissão do
profissional que contribuiu por toda vida, que de fato tem direito à remissão, a Resolução
Normativa quando cita a remissão, se refere à remissão dos débitos do profissional
hipossuficiente. Citou que em 2015 foram 201 pedidos de isenção, que totaliza quase de
R$ 100.000,00, para o CRA-CE que arrecadou R$ 2.500.000,00. Citou que há um grande
fluxo de saída é igual ao fluxo de entrada. Comentou que a exemplo da Resolução
Normativa que trata dos descontos da anuidade, a Resolução nº 360 pode deixar a cargo do
Regional a concessão ou não da remissão de débitos e cada Regional traga para a si a sua
própria realidade.
O Presidente Sebastião Mello comentou que a referida Resolução Normativa está
em análise na CAF/CFA, será encaminhada novamente aos Presidentes dos Regionais para
contribuições, e será apresentada para deliberação no Plenário, é preciso que todos se
manifestem.
O Adm. Wagner Siqueira citou que a situação se depara com a diversidade do Brasil
e a beleza disso é que as diferenças também são um elo de ligação que dá a unidade,
inclusive no Sistema CFA/CRAs. As diretrizes devem emanar do Conselho Federal, mas a
operacionalização deve atender as realidades e circunstâncias de cada Regional. Comentou
que o remido é uma conquista importante que deve ser preservada e um importante respeito
aos colegas de longa contribuição para a profissão. Citou que, como citado, o CREA/RS
cobra 50% dos remidos, no caso do Rio de Janeiro é 100% de remissão e com voto.
Destacou que a longevidade está cada vez maior, a questão da previdência tem sido
discutida tendo em vista essa realidade, portanto, poderia sim ajustar a remissão de acordo
com a expectativa de vida e não abolir o remido. Sobre a hipossuficiência, essa é uma
política importante do Regional, acrescentou que de fato dois salários mínimos,
principalmente para a maioria dos estados brasileiros, é alto. A sugestão é que retorne aos
plenários a fixação desses parâmetros, a regra determinada pelo Conselho Federal e as
construção das decisões de cada plenário, que irá analisar caso a caso, pois nem todos os
profissionais que solicitam isenção infelizmente o princípio da veracidade pode ser adotado
em sua totalidade.
A Adm. Caroline Maia concordou que o regionalismo se faz necessário, uma vez que
dois salários mínimos representa um grande número de Administradores registrados nas
regiões Norte e Nordeste. Acrescentou que não se pode ampliar como regra, pois a
realidade entre as regiões são muito diferentes. Sobre o assunto, o Adm. Fábio Macedo
relatou que no CRA-AC há muitos pedidos tanto de remissão de dívidas como de
cancelamentos, cuja realidade dos profissionais da região é de um salário mínimo. Citou que
diante da crise atual, o maior empregador é o Governo do Estado, não há indústria na
região, citando a qualidade da energia. Há muita dificuldade no Estado. Comentou que
enquanto Sistema CFA/CRAs é preciso padronizar e amadurecer essas questões. Sugeriu a
análise e reflexão sobre a possibilidade de padronização. Com a palavra, o Adm. Jorge
Campos manifestou que o CRA-AM é contrário à extinção da isenção, por entender que irá
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desumanizar as relações do Conselho com os profissionais que tanto contribuem. Informou
que assim que receber o posicionamento do CFA o CRA-AM irá manifestar com suas
contribuições.
Ao final, o Presidente Sebastião Mello recomendou a continuidade do estudo na
CAF, acrescentou que o tema deverá ser debatido também pelo Plenário. Em referência, o
Cons. Armando Lôbo afirmou que, após a consulta, apenas nove Regionais responderam.
Esclareceu que a CAF encaminhará novamente o material, solicitando a participação de
todos os CRAs, para que na próxima reunião plenária seja possível fechar a questão. O
Presidente Sebastião Mello comentou que não é preciso que as discussões aconteçam
apenas em reuniões, deve ser um processo interativo permanente, inclusive de revisão da
legislação, evitando que normas se tornem arcaicas, mesmo que tratem de temas
polêmicos.
Em decisão, o Presidente Sebastião Mello afirmou que os Presidentes dos CRAs
serão consultados antes da apreciação do Plenário. A CAF fará os ajustes propostos e
encaminhará aos Presidentes antes da apreciação da minuta ao Plenário.
Criação de “Fórum Nacional de Mulheres Administradoras” como evento oficial
do Sistema CFA/CRAs (CRA-DF)
A Adm. Mônica Cova expôs sobre a atividade laboral equânime e citou a
necessidade de construir um movimento nacional integrado de representação da mulher,
cuja proposta é construir junto ao Sistema CFA/CRAs um fórum nacional, integrado ao
Sistema, a exemplo de outros eventos já realizados pelo Sistema CFA/CRAs, e, assim, ser
incorporado ao calendário do Sistema e acrescentou que posteriormente apresentará o
projeto. Sobre o assunto, o Adm. Hércules Falcão comentou que o CRA-ES sempre deu a
devida importância às mulheres profissionais e o CRA-ES está à disposição com todo o
apoio necessário para a realização do primeiro fórum, também na luta em prol das
mulheres.
O Adm. Ibrahim Uehbe relatou a realização de evento – Fórum das Mulheres
Administradoras, em Salvador, e se surpreendeu com a quantidade de mulheres em cargos
de liderança de grande porte, o que demonstra a força da mulher na profissão. Acrescentou
que o Sistema CFA/CRAs deveria pensar na realização de evento em âmbito nacional. A
Adm. Mônica Cova comentou que embora há mulheres que ocupem posições até superiores
aos homens, ainda recebem menos que os homens e é essa igualdade que se busca. Em
referência, o Adm. Valter Lemos comentou que a proposta é bastante valida e deveria entrar
no calendário do Sistema CFA/CRAs, acrescentando que, de acordo com as estatísticas
hoje, a maioria das mulheres, principalmente Administradoras, têm tido vencimentos iguais
ou melhores que os homens. Há um crescimento evidente.
A proposta será encaminhada à CEPE para análise e verificar a sua
operacionalização.
4.4

4.5

Ação parlamentar para pleitear a inclusão de emenda constitucional para
enquadramento da profissão de Administrador como serviço essencial a
sociedade brasileira (CRA-DF)
A Adm. Mônica Cova comentou que houve a aprovação de uma lei, citou que foi feito
contato com diversos parlamentares e recebeu a proposta de apresentação de uma prévia
de uma PEC para incluir na Constituição Federal a profissão de Administrador. Ressaltou
que na Constituição, no artigo nº 133, diz que “o Advogado é indispensável à administração
da Justiça, sendo inviolável os seus atos e manifestações do exercício da profissão nos
limites da lei”, ou seja, o Advogado é protegido pela Constituição Federal. Assim como o
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Advogado, o Administrador também é indispensável ao País, pois são gestores capacitados
para dar o desenvolvimento ao País, o que hoje não corresponde, pois não há
Administradores junto aos cargos eletivos e o problema do País hoje é de gestão. Assim,
propôs que seja elaborada e aprovada uma PEC para a inserção da Administração na
Constituição Federal, embora não seja uma tarefa fácil, mas é preciso começar.
Sobre o assunto, o Presidente Sebastião Mello comentou que está tramitando no
Congresso Nacional o PL 9.403/2016, cujo texto trata das atividades próprias de
Administrador, quando realizadas por profissionais ocupantes de cargo efetivo do serviço
público federal, estadual e municipal são consideradas atividades típicas de Estado,
exigindo o registro no Conselho Regional de Administração. Acrescentou que este projeto
resolve a questão da Administração Pública, cujo Projeto de Lei foi elaborado pelo CFA e
está tramitando por meio do Deputado Carlos Henrique Gaguim, líder da Frente Parlamentar
pela Administração. Sugeriu verificar se o referido projeto atende a necessidade exposta.
Sobre o assunto, o Cons. Rogério Ramos esclareceu que a Comissão está
trabalhando, desde a elaboração da lei da Administração, que tramita no Senado Federal,
PLS 439/2015, que regulamenta a profissão e dá condições ao Administrador de ser um
novo paradigma para a Administração neste sentido. Acrescentou que o Senador Romero
Jucá é o Relator do projeto. Informou que a Frente Parlamentar conta com 240
Parlamentares em adesão e estão prontos para recepcionar este e outros projetos de
interesse da profissão. A mobilização é política, portanto, é importante que os Regionais
ajudem na mobilização com os Parlamentares de seus Estados. Na ocasião, o Presidente
Sebastião Mello comentou sobre a necessidade de encaminhar aos Regionais a relação de
Deputados e Senadores, bem como a distribuição do andamento dos trabalhos aos
Regionais, é preciso, portanto, estabelecer estratégias.
Houve comentários sobre trabalhos semelhantes realizados nos Estados, igualmente
relevantes para a profissão, tendo sido sugerida a formação de uma Comissão Especial e
maior estrutura no acompanhamento de questões parlamentares, tamanha importância para
a profissão. Apresentada sugestão para que cada Regional faça contato com os Senadores
representantes de seus Estados e que o Conselho Federal organize em Brasília um jantar,
um almoço para os Senadores, com breve explanação das questões de interesse da
profissão, solicitando o apoio destes para os assuntos de interesse da Administração. Foi
citada, ainda, a necessidade de maior apoio da Assessoria Jurídica do CFA aos Regionais
com informações padronizadas e unificadas, bem como maior apoio da Assessoria de
Comunicação, também padronizada para todo o Sistema CFA/CRAs.
Em referência, o Presidente Sebastião Mello afirmou que o CFA contratará mais um
Advogado para reforçar a equipe e acrescentou que há estratégias que precisam de ações
paralelas. Comentou que Advogados recém-contratados não chegam prontos, precisam de
orientação. Propôs reunião com as Assessorias Jurídicas dos Regionais para a formação de
uma força tarefa para analisar as ocorrências atuais. Na oportunidade, o Adv. Marcelo
comentou que é preciso fortalecer o Sistema CFA/CRAs em todos os setores e argumentou
que o sucesso deve ser buscado não só no Judiciário, mas principalmente no Plenário do
Legislativo, que se torna o embasamento legal para assuntos de interesse da profissão.
Ao final, a Adm. Mônica Cova parabenizou os CRAs de São Paulo, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina pelo trabalho que vem executando em seus
Estados e que deve continuar e o Conselho Federal deve apoiar os Regionais. Solicitou que
a proposta prévia da PEC, do Deputado Rodrigo Delmasso, seja analisada, inclusive o
referido Deputado poderá se dirigir até o Conselho Federal para tratar do tema.
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4.6

Sistema de fiscalização CRA-RJ 2016: Eficiência e resultados no aumento de
registros de pessoas físicas e jurídicas, geração de empregos, valorização e
exercício profissional legal (CRA-RJ)
O Adm. Wagner Siqueira cumprimentou os presentes e expôs em apresentação de
slides dois sistemas: de fiscalização e de prospecção, à primeira vista parece ser dois
sistemas diferentes, em verdade trata-se de um só sistema, que é o sistema de todo o
processo de gestão do Conselho, que inclui a área administrativa e todas as demais
funções: autoatendimento, registro de pessoa física e jurídica, prospecção, fiscalização,
inclusive a universidade corporativa. Trata-se de um só sistema, com um só cadastro, com
um só banco de dados. A exposição tem como objetivo compartilhar a experiência obtida no
CRA-RJ com os demais integrantes do Sistema CFA/CRAs. Citou que há a necessidade de
mudanças de conceitos, de processos de trabalho, de foco, alterar o universo mental –
tecnologia e inovação, é preciso pensar o novo no sentido de transformar a realidade.
Destacou que o Sistema CFA/CRAs tem como missão promover a difusão da ciência da
Administração e a valorização da profissão de Administrador, visando a defesa da
sociedade, entretanto, pode-se dizer que essa é a missão também de outras instituições
como da ANGRAD, do Sindicato, da Fundação Getúlio Vargas ou de qualquer universidade.
Portanto, essa não é a missão do Sistema CFA/CRAs porque não vai à raiz, à essência, à
alma do que seja o Conselho, em suma, essa não é a missão do Sistema porque ela não dá
o conceito do Sistema CFA/CRAs na sua essência. Mencionou a necessidade do acervo
técnico sendo indispensável para a profissão para dar presença e legitimidade para atuar
efetivamente na participação no debate nacional, em gestão do sistema e fiscalização.
Expôs que o Sistema CFA/CRAs não tem registrado crescimento em número de
registros e que o desempenho de todo o sistema CFA/CRAs precisa ser reavaliado, citando
que o desempenho oficial do Sistema CFA/CRAs apresenta falhas quanto ao planejado e o
realizado. Em referência, o Presidente Sebastião Mello esclareceu que esse orçamento não
é receita, é orçamento, é papel, portanto, foi incorporado dinheiro arrecadado e foi
considerada a receita patrimonial, ou seja, as aplicações financeiras.
O Adm. Wagner Siqueira destacou que a ênfase do Sistema CFA/CRAs é a
fiscalização, é preciso analisar os dados, pois são eles que dão sustentação para o
desempenho. Dados possuem diversas leituras. Fiscalização profissional é o foco, ou seja,
registros profissionais, registros de empresas, que necessita de maior ênfase. Ressaltou
que é preciso mudar os métodos, os conceitos, a tecnologia em comparação ao que foi feito
no passado, possibilitando a integração por meio de um sistema forte. Apresentou cada uma
das funções do sistema apresentado, que inclui a prospecção, protocolo, fiscalização,
registro de pessoa física e jurídica, financeiro, protesto e a Universidade Corporativa do
Administrador, que inclui treinamento e capacitação dos Administradores. Afirmou que é
possível triplicar o número de registrados no Sistema CFA/CRAs, a exemplo do modelo
seguido no CRA-RJ, que iniciou um novo processo de fiscalização. Acrescentou que o
projeto piloto está sendo implantado no CRA-AL e propôs que os Regionais façam a adesão
ao sistema apresentado. Ao final, foi apresentada uma relação de CRAs que manifestaram
interesse na implantação do projeto.
4.7

Sistema de prospecção: integração de novas ferramentas de identificação de
pessoas jurídicas e físicas (CRA-RJ)
O Adm. Wagner Siqueira fez a apresentação da ferramenta desenvolvida pelo CRA-RJ,
que promove a identificação de empresas e profissionais que atuam nas áreas privativas da
Administração. Foi informado que todo o sistema teria o custo total de R$ 176.000,00 a cada
Regional, e o tempo para funcionamento seria de cerca de 40 dias em cada Regional.
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Na ocasião, a Adm. Mônica Cova mencionou o projeto de fiscalização apresentado
pelos Administradores Wagner Siqueira e Afonso Victor e necessita do posicionamento ao
final da reunião dos Regionais que queiram aderir para que o Conselho Federal auxilie no
processo
4.8

A cobrança da anuidade no Registro de Pessoa Jurídica ou Física (CRA-ES)
O Adm. Hércules Falcão apresentou proposta para que nos registros resultantes de
ações da fiscalização. Mencionou que a cobrança da anuidade deve ser a partir da data da
ciência da obrigatoriedade de registro, e não da data do registro, pois um processo
administrativo fiscal pode demorar meses. O objetivo é ser justo com os profissionais que
fazem o registro espontaneamente ou após tomar ciência da obrigatoriedade. A ideia seria
retornar ao critério de cobrança de anuidade adotado no passado.
Em decisão, foi feito o encaminhamento da proposta para análise da ASJ e da CFR
para emissão de parecer e posteriormente encaminhamento ao plenário para apreciação.
4.9

Empresa Individual (CRA-ES/CRA-MG)
O Adm. Hércules Falcão solicitou rever a deliberação nº 187/2012 do CFA, que
isenta de ação fiscalizatória as pessoas jurídicas da categoria Empresária Individual que
atuam em atividades típicas da Administração. Propõe que o registro seja obrigatório se for
Administrador ou Tecnólogo em Gestão, e nos casos de não se tratar de Administrador,
exigir deste a apresentação de um profissional registrado como Responsável Técnico.
Esclareceu que o Microempresário Individual não pode ter sócio, podendo ter apenas um
funcionário. Citou que a atividade do MEI deve ser alvo de fiscalização dos Conselhos
Regionais, uma vez que o cargo não pode ser exercido sem o registro profissional.
Em referência, o Adm. Roberto Cardoso esclareceu que a MEI é uma empresa
individual e o profissional titular do MEI já possui registro. Comentou que para a atuação no
campo da Administração o registro é obrigatório, porém o Sistema CFA/CRAs não cobrou
do MEI porque entende que o seu responsável já era um Administrador registrado como
profissional e assim geraria duplo pagamento.
Em discussão, o Adm. Hércules Falcão prestou os esclarecimentos necessários
acerca da proposta apresentada, citando que há a necessidade de que o CFA estabeleça as
definições relevantes ao tema, uma vez que a base deve ter o conhecimento. Foi citado que
em resposta a um ofício, a Receita Federal afirmou que a MEI não exige registro
profissional.
Ao final, a proposta foi encaminhada à ASJ e à CFR para análise, para que se
verifique a necessidade de alterar a legislação para que se cumpra o entendimento
explicitado.
4.10 Parcelamento de anuidade para registro novo RN 462/15 e 382/10 (CRA-MG)
O Adm. Afonso Victor Andrade expôs sobre o incremento da atividade de
fiscalização, muitos profissionais alegam dificuldade financeira e solicita o parcelamento
da anuidade na efetivação do registro, o que não é permitido pelas normativas do
Sistema CFA/CRAs (RNs nº 462/2015 e nº 382/2010). Comentou que não se tem dado o
devido valor à legislação existente e propôs que seja feito um estudo para verificar a
possibilidade de parcelamento do pagamento da anuidade.
Com a palavra, o Adm. Roberto Cardoso comentou que a proposta não pode entrar
em vigor como algo impositivo e sugeriu que os pedidos recebidos sejam analisados pelo
Plenário do Regional. Em referência, o Adm. Wagner Siqueira lembrou que o Administrador
recém-formado tem até 60 dias para se registrar com isenção de pagamento.
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Assim, posto em discussão, foi definido pela Assembleia de Presidentes que o
parcelamento da anuidade fique a critério do próprio CRA.
4.11 Reavaliar a Tabela de Temporalidade Documental (CRA-MG)
O Adm. Afonso Victor Andrade solicitou a revisão da tabela de temporalidade
documental, visando à liberação de espaço físico, tendo em vista a modernização
tecnológica. O Adm. Roberto Cardoso informou que poderá fornecer informações e se
colocou à disposição dos demais Regionais.
Feito o encaminhamento à ASJ para análise e revisão da Tabela de Temporalidade
Documental.
4.12 Adequação do CBO dos profissionais de Administração junto ao Ministério do
Trabalho (CRA-MG)
O Adm. Afonso Victor Andrade expôs sobre a vulnerabilidade das atividades
privativas dos profissionais de Administração conforme descrição atual no CBO –
Classificação Brasileira de Ocupações, tendo em vista as vagas oferecidas em concursos
públicos e empresas privadas. Mencionou que no CBO os cargos são privativos do
Administrador, relatando que o CRA-MG tem perdido diversas ações jurídicas neste campo.
Destacou que é preciso rever a legislação. Na oportunidade, foram expostas situações e
experiências vivenciadas pelos CRAs do Ceará e de São Paulo, dentre outros também
semelhantes. Na ocasião, o Adm. Roberto Cardoso sugeriu que haja maior contato com
empresas que preparam os concursos públicos, propondo que seja realizado um seminário
ou um encontro com essas empresas para gerar essa conscientização.
Com a palavra, o Presidente Sebastião Mello comentou que a CFR está planejando
um seminário, convocando as empresas que preparam os concursos públicos para gerar
essa conscientização para que os futuros concursos aconteçam sob a orientação e postura
do Sistema CFA/CRAs. Acrescentou que o CFA está trabalhando também junto ao Poder
Judiciário e sugeriu que os Regionais se aproximem do Poder Judiciário, por meio de visitas,
audiências e encontros, para que se crie esse diálogo.
4.13 Projeto de Lei do Senado nº 439/2015 (CRA-MG)
Item retirado de pauta.
4.14 Projeto de Lei Complementar do Deputado Sandro Mabel sobre o ISSQN (CRAMG)
O Adm. Afonso Victor de Andrade apresentou relato sobre trabalho desenvolvido na
Câmara dos Deputados e apresentou as estratégias para reativar a tramitação de projeto de
lei, visando a aprovação do projeto (PLC 285/2002, que "estabelece normas gerais de direito
financeiro, aplicáveis aos impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre serviços de qualquer natureza"). O objetivo é incluir o Administrador.
4.15 Projeto de Tecnólogos e Técnicos de Nível Médio (CRA-MG)
O Adm. Afonso Victor de Andrade informou que o PL 2.219/2011, que dispõe sobre o
registro do Tecnólogo em Administração nos Conselhos Regionais de Administração, está
sob a análise da Dep. Érika Kokay, acrescentando que há grande possibilidade de incluir o
registro dos profissionais de nível médio. Com a palavra, o Cons. Rogério Ramos informou
que a referida Deputada solicitou uma audiência pública, podem ocorrer, ainda, outras
situações que podem mudar o cenário. Foi solicitado o compartilhamento do material aos
CRAs.
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4.16 Projeto de Lei 5.086/2013 (CRA-MG)
O Adm. Afonso Victor solicitou a retirada de pauta, mas antes esclareceu que o
referido projeto já foi analisado nas Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e
poderá ser encaminhado ao Plenário. Na oportunidade, o Presidente Sebastião Mello
informou que o CFA tem acompanhado o PL 5.086/2013, que altera o percentual de
constituição das rendas do Conselho Federal de Administração e dos Conselhos Regionais
de Administração, e deverá ser arquivado, uma vez que o Deputado Carlos Henrique
Gaguim, Relator do projeto, solicitará em seu parecer o arquivamento do mesmo. Na
oportunidade, o Adm. Wagner Siqueira sugeriu a distribuição de outdoor e divulgação das
ações de parlamentares, além de uma atuação mais firme com os Parlamentares. Na
oportunidade, o Cons. Rogério Ramos informou que foi distribuído o parecer do Deputado
Carlos Henrique Gaguim pelo arquivamento do projeto.
4.17 Projeto de Lei Dívida Ativa (CRA-MG)
O Adm. Afonso Victor de Andrade propôs discussão sobre as dificuldades e as
estratégias para que o projeto que trata sobre dívida ativa entre na Casa Civil.
4.18 Incluir Projeto de Lei 4.253 (CRA-MG)
O Adm. Afonso Victor de Andrade comentou sobre o PL 4.253/2015, que cria,
transforma e extingue cargos e funções, reestrutura cargos e carreiras, altera a
remuneração de servidores, altera a remuneração de militares de ex-Territórios Federais,
altera disposições sobre gratificações de desempenho, dispõe sobre a incidência de
contribuição previdenciária facultativa sobre parcelas remuneratórias, modifica regras sobre
requisição e cessão de servidores, e dá outras providências referido projeto que prejudica os
profissionais de Administração. Na ocasião promoveu discussão de projetos que prejudicam
os profissionais de Administração.
Sobre o assunto, o Cons. Rogério Ramos comentou que em 2016 houve grandes
avanços, inclusive sobre o Projeto das Anuidades para alcançar o sobrestamento do projeto.
Comentou sobre a importância da discussão entre os Conselheiros e Presidentes dos CRAs
e acrescentou que a Assessoria Parlamentar contratada pelo CFA tem dado todo o apoio
necessário. Na ocasião, o Cons. Afonso Victor de Andrade se dispôs a ajudar.
Com a palavra, o Presidente Sebastião Mello comentou sobre PL 4.253/2015 e
ressaltou a necessidade de o Sistema CFA/CRAs estar presente nas faculdades para
convocar os alunos a engajarem na questão. Destacou que é preciso tomar as ações de
forma estratégica. Em referência, o Adm. Valter Lemos fez comentários sobre projetos de lei
e a legislação atual que prejudicam o Sistema CFA/CRAs e sobre a necessidade de atuar
no sentido de resolver pendências que geram entraves para a profissão.
4.19 Concurso Público (CRA-PA)
O Adm. Mizael Monteiro Lima relatou que o Pará impugnou o edital do TRT da 8ª
Região (PA/AP), que foi modificado determinando para a área administrativa a exigência de
registro nos Conselhos Profissionais, porém não especificou o Conselho de Administração.
Assim, foi impetrado um mandato de segurança, que está em andamento, e mediante isso
foi ajuizado uma ação ordinária contra o TRT. Quanto ao concurso do TJ – Pará, informou
que o edital também foi impugnado. Relatou que foi feita alteração no edital, tendo sido
criada nova cargo contemplando os Administradores com quatro vagas. Porém, o edital
possuía outros vícios que suspenderam a realização do concurso.
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4.20 Anuidades (CRA-PA)
O Adm. Mizael Monteiro Lima teceu comentários sobre a ADI 4697, apresentada pela
Confederação Nacional das Profissões Liberais contra a Lei 12.514/2011, no que tange à
parte relativa às contribuições devidas aos Conselhos Profissionais em geral. A lei é
resultado da conversão da Medida Provisória 536/2011, que tratava, originalmente, apenas
das atividades dos médicos residentes, mas foi acrescida, ao ser convertida em lei, de oito
artigos sobre as anuidades dos conselhos profissionais. Defende-se que ao usar o texto de
uma Medida Provisória para inserir disciplina normativa completamente nova, teria sido
usurpada a competência exclusiva do Presidente da República para a edição de disposições
normativas urgentes e relevantes. As medidas provisórias podem ser objeto de emendas
parlamentares, desde que estas se situem no mesmo campo normativo da MP, que não
ultrapassem a intenção do Executivo ao se utilizar desse tipo de mecanismo legislativo
excepcional, isso apenas poderia ser efetivado por meio de lei complementar e que a
Constituição Federal veda a edição de Medidas Provisórias sobre matéria reservada à lei
complementar. Portanto, o Congresso Nacional teria extrapolados suas atribuições ao
invadir a competência exclusiva da Presidência da República, ao apresentar emenda ao
texto original da Medida Provisória.
O Ministério Público Federal protocolou em 26/11/2012 parecer favorável pela
inconstitucionalidade da Lei 12.514/2011, portanto, como a referida lei, quanto aos seus
dispositivos impugnados é fruto de emenda parlamentar distintos dos tratados da Medida
Provisória apresentada pela Presidência da República, limitada ao regime dos médicos
residentes, assim, sua inconstitucionalidade formal deve ser reconhecida, sendo o parecer
pela procedência do pedido, sendo este o posicionamento da Procuradoria Geral da
República. Isso exposto, o Adm. Mizael Lima acrescentou que a ADI 4697 está com o
Ministro Relator Edson Fachin, portanto, o Supremo poderá ou não acompanhar o
posicionamento do Procurador Geral da República. Informou que o CFA está agindo neste
caso.
4.21 Apresentação dos eventos XXII CONAMERCO e VII SEAMERCO (CRA-SC)
O Adm. Evandro Linhares comentou que o material sobre o evento será
encaminhado aos Regionais. Acrescentou que paralelamente ao Congresso será realizado o
SEAMERCO – Seminário de Mediação e Arbitragem. Na ocasião, foi feita apresentação
sobre o evento.
4.22 Informes das Câmaras
 CFP
 Pesquisa Nacional Perfil, Formação, Atuação e Oportunidades de Trabalho do
Administrador (1ª Pesquisa Nacional Perfil, Formação, Atuação e Oportunidades
de Trabalho do Tecnólogo em Áreas da Administração)
O Cons. Mauro Kreuz comunicou a divulgação da Pesquisa, que se encontra
disponível no site do CFA. Na ocasião, informou, ainda, a continuidade do Programa de
Capacitação e Formação de Multiplicadores de conhecimento em Micro e Pequenas
empresas.
 Avaliação Seres/MEC
O Cons. Mauro Kreuz informou que foram 1.210 avaliações realizadas. Não houve
alteração no ranking dos 10 primeiros Estados, já exposto na reunião anterior, sendo os três
primeiros: São Paulo, Minas Gerais e Paraná.
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 Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Administração (Empresas e
Pública)
O Cons. Mauro Kreuz anunciou a reativação da Comissão Especial de Ensino da
Administração.
 Observatório Nacional de Egressos dos Cursos de Administração – ONEAdm
O Cons. Mauro Kreuz informou que o mapeamento das melhores práticas nacionais
e internacionais e workshop nacional são ferramentas importantes para ajudar a
conscientizar a Academia e os profissionais de Administração no sentido de alavancar o
número de registros.
 Ciclo de Palestras 2016 do Sistema CFA/CRAs
O Cons. Mauro Kreuz disse que está em análise junto à Presidência do CFA o modo
operante do Ciclo de Palestras.
 Agenda Nacional com as Entidades Mantenedoras de IES que ofertam cursos de
Administração
O Cons. Mauro Kreuz comentou sobre a proposta da CFP de promover a
aproximação com entidades mantenedoras de IES para promover o fortalecimento e
elevação do padrão de qualidade dos cursos de Administração, favorecendo, inclusive, o
incentivo à inovação pedagógica. Há perspectivas de parcerias. Dentre as ações, citou
estimular a participação de Coordenadores de Cursos e mantenedores de IES em eventos
do Sistema CFA/CRAs e contribuir para as discussões sobre as diretrizes curriculares,
dentre outras medidas.
 Prêmio Belmiro Siqueira 2016
O Cons Mauro Kreuz comentou que houve alterações no edital com a inclusão do
Tecnólogo, a indicação de trabalhos também pelas Seccionais e a inclusão do Diretor da
CFP como membro nato da Comissão. São duas categorias: uma para Administradores e
outra para Tecnólogos.
Apresentados os temas:
 “A Gestão Ambiental como Área de Atuação do Profissional de Administração”
 “As Implicações Éticas da Gestão Ambiental nas Organizações”
 Planejamento Estratégico
O Cons. Mauro Kreuz informou que o Planejamento Estratégico se encontra no
momento de desenvolvimento de indicadores de resultados.
 CGP
 Projeto “Boa Governança Pública”
O Presidente Sebastião Mello informou sobre a realização de curso presencial na
Sede do CFA, para 60 participantes, que serão divididos em duas turmas de 30 alunos,
sendo que cada Regional indicará dois participantes, um deles preferencialmente o
Coordenador do projeto “Administrador na Gestão Municipal”. Destacou que será reeditado
o Manual da Boa Governança dos Prefeitos, com conteúdo atualizado.
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 CDI
 RBA
O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior informou que teve reunião com o DiretorPresidente da empresa responsável pela distribuição da RBA e adoção de novas
estratégicas para minimizar as reclamações de não recebimento da RBA. Informado sobre
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5.1.

O Presidente Sebastião Mello passou a palavra ao Presidente da CONAJE –
Confederação Nacional de Jovens Empresários, Adm. Fernando Fagundes Milagre,
que expôs o trabalho desenvolvido pela instituição, que tem como objetivo formar
novos jovens empreendedores, citando a necessidade de fortalecer a profissão com
o desenvolvimento de lideranças. O desenvolvimento de projetos é baseado nos três
pilares da Confederação: capacitação, relacionamento e representatividade. Foi
informado que a CONAJE é representada em 24 estados brasileiros, constituída por
mais de 250 movimentos associados e aproximadamente 36 mil jovens
empreendedores e empresários. A CONAJE tem representado o Brasil nas principais
organizações mundiais de empreendedorismo jovem, tendo acesso a mais de 500
mil empresários de todos os continentes, além de representar os interesses do jovem
empresário nos principais fóruns empresariais e políticos em âmbito nacional e local
junto a diversas outras entidades, buscando sempre o avanço no ambiente
empresarial brasileiro. O Adm. Fernando Milagre informou que recentemente foi
realizada a Pesquisa Nacional de Jovens Empreendedores brasileiros, em que foi
identificado que a maioria dos jovens do Brasil é Administrador. Foi expos to que em
21 de maio a CONAJE realizará um Feirão do Imposto, que tem como objetivo
conscientizar a população sobre o quanto de imposto é pago pela população.
Comentou que foi desenvolvida uma plataforma para troca de informações sobre
empreendedorismo. Ao final, o Presidente Sebastião Mello informou que a proposta
de convênio está com a ASJ/CFA e em breve deverá ser feito contato para firmar a
parceria. Manifestou seus agradecimentos ao Adm. Fernando Milagre pela
apresentação.

5.2.

O Presidente Sebastião Mello comentou que o CFA está prestes a efetuar a
contratação de um Advogado especialista para atuar em processos referentes a
Factoring.
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5.3.

A Adm. Gracita Barbosa comentou sobre manifestação nacional a favor do
impeachment da Presidente Dilma Rousseff marcada para 13/03. Citou que a
manifestação dos maçons trouxe maior peso ao movimento. Sugeriu que os
Administradores se posicionem a respeito e que em cada Estado seja organizada
uma manifestação com camisetas padronizadas e com marketing de divulgação.

novo sistema de atendimento aos assinantes e a partir de março serão encaminhados relatórios de
reclamações para os CRAs e Conselheiros Federais.

 Rádio ADM
O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior informou que está sendo estruturado um
estúdio de gravação na Sede do CFA, com melhor estrutura para gravação de entrevistas e
outros materiais de divulgação. Agradeceu a participação dos presidentes dos CRAs que já
participaram da rádio na editoria “Café com o Presidente” e convidar os outros Presidentes
de CRAs que ainda não participaram. Informar que a rádio é do Sistema CFA/CRAs,
portanto, está disponível aos Regionais para divulgação de seus trabalhos.
5. OUTROS ASSUNTOS
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5.4.

O Adm. Roberto Cardoso sugeriu que a chapa do Conselho Regional contenha
também a do Conselho Federal, quando for o caso. Comentou que as chapas hoje
são independentes, porém tem ocorrido que as chapas que representam oposição,
posteriormente, geram conflitos durante a gestão.
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5.5.

Foi entregue à Presidência do CFA a lista 21 dos CRAs que solicitaram a adesão ao
projeto Prospecção, de autoria do CRA-RJ, com recursos do PRODER. O Presidente
Sebastião Mello informou que irá verificar a operacionalização da solicitação.
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5.6.

O Adm. Valter Lemos comentou que o CRA-RS tem tido problemas com o quadro
pessoal, devido a processo judicial que se refere à contratação de pessoal. Citou que
o CRA-RS já perdeu 20% do quadro. Comentou que irá reformular o Plano de
Cargos e Salários daquele Regional para possibilitar a contratação de cargos
comissionados, uma vez que o Regional encontra-se impossibilitado de realizar
concursos públicos para suprir a contratação de pessoal.
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5.7.

O Adm. Valter Lemos citou que o TCU apresentou Acordão contendo exigências
para a divulgação de informações dos Conselhos de Fiscalização. Sugeriu que os
Regionais acessem o site do TCU. O Adm. Wagner Siqueira comentou que em
Assembleia de Presidentes anterior, o Adm. Leonardo Macedo apresentou itens
importantíssimos para a melhoria da divulgação de informações pertinentes aos
Conselhos e o CRA-RJ fez atualizações baseadas no estudo realizado pelo Adm.
Leonardo Macedo. Com a palavra, o Adm. Leonardo chamou atenção dos
Presidentes dos CRAs para as exigências do TCU citando que a empresa Implanta
não oferece a ferramenta.
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5.8.

O Adm. Fábio Macêdo comentou sobre a divulgação de dados para cumprimento das
exigências do TCU, citando que foi alertado no Regional de que o site que está
sendo reformulado pelo CFA não dá suporte para a divulgação de arquivos exigidos
pelo Tribunal. Pediu que o CFA verifique essa questão.
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5.9.

O Adm. Wagner Siqueira comentou sobre a apresentação do Cons. Mauro Kreuz,
citando que as IES vêm tratando o curso de Administração de forma que tem
causado prejuízos à formação de profissionais. Comentou que é preciso trabalhar
pela melhoria da formação dos alunos de Administração, citando que que foi violado
“o DNA” dos cursos. Sugeriu o registro em ata da participação de assessores dos
Regionais que participam das reuniões.
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5.10. Foi comunicou a presença dos representantes dos Regionais do CRA-RJ –
Administradores Walace Vieira (Conselheiro Federal Suplente), Gerson Rocha
(Conselheiro Regional) e Leonardo Fuerth (Superintendente do CRA-RJ), Adv.
Marcelo Almeida (ASJ/CRA-RJ), Berenice Lima (Assessora da Presidência), Felipe
Penteado (TV CRA-RJ) e da área de informática os Srs. Marcelo Vieira, Marcelo
Borges, Alan Oliveira e Vitor Carvalho. Citados também os Administradores Eraldo
Ricardo dos Santos (Vice-Presidente do CRA-DF) e Valter, além do Adv. Abel
Chaves (ASJ/CRA-MG)
6. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO
 2ª Assembleia de Presidentes, nos dias 7 e 8 de julho de 2016, em Natal/RN
O Presidente Sebastião Mello colocou em votação a realização de Assembleia de
Presidentes, em setembro/2016, na ocasião do ENBRA, em Cuiabá/MT, o que foi aprovado,
por unanimidade, pelos Presidentes presentes.
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7. ENCERRAMENTO
Os Presidentes dos CRAs manifestaram seus agradecimentos ao Presidente do
CFA, pela condução da reunião, à Adm. Carolina Maia e a toda equipe do CRA-AL pela
acolhida, além de suas considerações finais. Em destaque, o Cons. Sergio Lobo comentou
que em relação ao PRODER, durante o período em que esteve à frente dos trabalhos, em
quatro anos, já foram implementados cerca de 200 projetos. Com a palavra, o Cons.
Armando Lôbo agradeceu a presença de todos, manifestando sua satisfação em tê-los
reunidos nesta ocasião na capital de seu Estado. Citou que esteve, juntamente com o
Presidente Sebastião Mello, em três rádios de Alagoas. Citou que esse momento em que se
discute dificuldades de gestão, os desalinhos que existem, percebe-se que a Administração
torna-se ainda mais importante neste processo e esse momento de profusão de idéias, de
discussões e debates proporciona grande riqueza.
Com a palavra, a Adm. Carolina Maia agradeceu a presença dos Presidentes dos
CRAs, dos Diretores Executivos do CFA, dos Colaboradores do CFA e do CRA-AL. Ao final,
o Presidente Sebastião Mello agradeceu a presença de todos, em especial, a toda equipe
do CRA-AL pelo trabalho realizado, dando por encerrada a reunião.

Adm. Carolina Ferreira Simon Maia
Presidente do CRA-AL
CRA-AL nº 1-1076

Adm. Sebastião Luiz de Mello
Presidente do CFA
CRA-MS nº 0013
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