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 3ª ASSEMBLÉIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAS EM 2016
DATA:
15 de setembro de 2016
HORÁRIO: 08h30 às 14h
LOCAL:
Centro de Eventos do Pantanal, Cuiabá/MT
PARTICIPANTES:
A – Presidentes/Representantes de CRAS presentes
1. Adm. Fábio Mendes Macêdo – CRA-AC
2. Adm. Carolina Ferreira Simon Maia – CRA-AL
3. Adm. José Celeste Pinheiro – 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. Marly de Lurdes Uliana – CRA-ES – Representante
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. José Célio Santos Lima – CRA-PA
15. Adm. Yeda Silveira Martins Lacerda – CRA-PB
16. Adm. Sérgio Pereira Lobo – CRA-PR – Representante
17. Adm. Joel Cavalcanti – CRA-PE – Representante
18. Adm. Pedro Alencar Carvalho Silva – CRA-PI
19. Adm. Sônia Marra – CRA-RJ – Representante
20. Adm. Júlio Francisco Dantas de Rezende – CRA-RN – Representante
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. Rogério Ramos – CRA-TO – Representante
B – Ausências justificadas
1. Adm. Ediljane Maria Campos da Fonseca – CRA-AP
2. Adm. Hércules da Silva Falcão – CRA-ES
3. Adm. Gilberto Serpa Griebeler – CRA-PR
4. Adm. Robert Frederic Mocock – CRA-PE
5. Adm. Wagner Siqueira – CRA-RJ
6. Adm. Kate Cunha Maciel – CRA-RN
7. 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, o Adm. Hélio Tito cumprimentou os presentes, dando boas vindas a
todos e agradeceu o apoio de todos na realização do ENBRA, principalmente o apoio do
CFA e dos CRAs do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e
Santa Catarina. Comentou sobre a programação e a repercussão positiva do evento, citando
que recebeu, inclusive, mensagem do Governador do Estado que agradeceu a participação.
Na oportunidade, o Cons. Alaércio Martins também deu boas vindas ao Presidente
Sebastião Mello, aos Presidentes dos CRAs e agradeceu a todos pela presença,
manifestando sua satisfação em recebê-los em seu Estado. Ao final, o Presidente Sebastião
Mello parabenizou o Adm. Hélio Tito e toda equipe do CRA-MT pela realização do ENBRA
em Cuiabá e por realizar o evento com maestria.
2. Apreciação das atas das 2ª Assembleia de Presidentes, realizada nos dias 07 e 08 de julho
de 2016, no Hotel Ocean Palace Beach- Resort & Bungalowns, em Natal/RS.

Aprovada, por unanimidade, a ata em apreço.
3. COMUNICAÇÕES/DELIBERAÇÕES
3.1. Evento – Congresso Nacional para profissionais de Administração – CONPRA/
2016 (CRA-DF)
A Adm. Mônica Cova fez breve relato sobre as comemorações do Dia do
Administrador, citando a Corrida/Caminhada do Administrador e a realização do CONPRA –
Congresso Nacional para Profissionais de Administração, cujo tema esse ano é “Excelência
em Gestão e Liderança”. Na programação haverá diversas palestras e debates, em
destaque palestras do Jornalista William Waack, do Ex-Presidente do STF Ayres Britto,
dentre outros. Convidou todos para que participem. Feito convite para que todos participem.
3.2. Evento – Mulheres no Poder – “Nova Visão da Mulher como Protagonista no
Cenário Nacional” (CRA-DF)
A Adm. Mônica Cova comentou que foi elaborado um projeto, o qual foi enviado ao
PRODER para a obtenção de recursos. Ressaltou a importância do evento para a mulher
que merece destaque no mercado, uma vez que há mais mulheres formadas em
Administração do que homens. Informou que o evento está agendado para o dia
30/11/2016. Sobre o assunto, o Presidente Sebastião Mello informou que o projeto deverá
ser apreciado pela Comissão do PRODER e acrescentou que no momento não há recursos
disponíveis no CFA para este fim.
Com a palavra, a Adm. Gracita Hortência reforçou que a solicitação apresentada e
citou a importância de mostrar a verdadeira força da mulher, em dar notoriedade ao trabalho
das mulheres, cujo papel é fundamental na Administração do País. É preciso que o País
saiba que a mulher tem capacidade de realizar projetos no País e o evento é a oportunidade
de proporcionar o “aceitamento” do trabalho da mulher.
Em referência, a Adm. Yeda Silveira Martins Lacerda, Presidente do CRA-PB, citou
que tem sofrido represálias por parte de Conselheiros Regionais homens de seu Estado.
Mencionou citações recebidas e solicitou o apoio dos demais Presidentes para a elaboração
de uma nota de repúdio a uma declaração de um Conselheiro Regional de seu Estado.
A Adm. Sônia Marra comentou sobre a importância da mulher e o trabalho realizado
no CRA-RJ nesse sentido. Colocou à disposição o CRA-RJ.
3.3. Informes da CDI
 Produtos de comunicação do CFA
O Cons. Carlos Alberto Ferreira Júnior comentou sobre os trabalhos realizados pela
CDI/CFA nas comemorações do Dia do Administrador, citando que foi disponibilizado aos
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Regionais todo o material aprovado na Convenção do Sistema CFA/CRAs. Na oportunidade,
solicitou que os Presidentes dos CRAs que não entregaram os formulários de avaliação da
Convenção do Sistema CFA/CRAs que fizessem o encaminhamento dos mesmos à CDI.
Além disso, solicitou a participação e colaboração dos Regionais e de seus Presidentes para
o encaminhamento de material para divulgação na rádio e em outras mídias.
O Cons. Carlos Alberto citou, ainda, a campanha do PLS 439/2015, para que os
Presidentes disseminem em seus Estados a referida Campanha, que visa a arrecadação de
assinaturas para o abaixo assinado em defesa da profissão. O Cons. Rogério Ramos
informou que o projeto está no Senado Federal e traz novas condições às funções do
Administrador, inclusive cartoriais, além da questão do Plano de Cargos e Salários. O PLS
está sob a análise do Relator, Senador Romero Jucá. A intenção do abaixo assinado é
pressionar o Senado para a aprovação do projeto, citando que já há 15 mil assinaturas a
favor do Projeto, um número ainda pouco expressivo. Na ocasião, o Adm. Samuel Albernaz
sugeriu que o CFA prepare material abordando a real importância desse projeto para a
profissão para que seja divulgado.
3.4. Informes da CFR
 A conclusão do CBA – Código Brasileiro de Administração
O Cons. José Samuel noticiou que já foram publicadas as áreas de Recursos
Humanos e Logística. Citou que este é um projeto que propõe sistematizar as áreas e
acrescentou que as Resoluções Normativas deverão ser apresentadas ao Plenário para
apreciação para as demais áreas pendentes.


Inadimplência no Sistema CFA/CRAs
O Cons. José Samuel informou que serão encaminhadas aos Presidentes dos
Regionais as informações a respeito da inadimplência de cada Estado, conforme os dados
existentes na CFR/CFA. Acrescentou que não há uma análise qualitativa quanto ao
crescimento ou não de cada Regional, apenas quantitativa em termos percentuais do
período de 2011 a 2015. O Cons. José Samuel esclareceu que essa análise é apenas
informativa.
Com a palavra, o Adm. Valter Lemos sugeriu que seja feito o mesmo procedimento
quanto à parte orçamentária de cada Conselho Regional. Em resposta, o Presidente
Sebastião Mello afirmou que será feita também da parte orçamentária.
4. OUTROS ASSUNTOS
Na oportunidade, o Presidente Sebastião Mello comentou sobre a realização da
Sessão Solene do Dia do Administrador, na Câmara dos Deputados, em Brasília, com a
presença de Administradores, estudantes de Administração e diversos Parlamentares
também Administradores. Citou a recepção carinhosa que todos tiveram naquela Casa.
Comentou sobre projetos acompanhados pela Comissão Especial de Acompanhamento
Parlamentar e solicitou a colaboração dos Presidentes dos CRAs quanto ao PL 5680/2013,
que dispõe sobre a escolha dos membros dos Conselhos Federais e Regionais incumbidos
da fiscalização do exercício profissional, para que trabalhem em suas bases. Comentou,
ainda, sobre a parceria com a ANGRAD e acrescentou que alguns projetos que beneficiam
a profissão não avançam porque tiveram vício de origem em seu início. Sobre o assunto, o
Adm. Valter Lemos parabenizou o Presidente Sebastião Mello pelo trabalho que o CFA vem
realizando quanto aos projetos de interesse da profissão. Comentou sobre a atuação das
Prefeituras, a gerência dos recursos diante das prioridades da população, mencionou que
atuou em seu Estado em ações em defesa da profissão, com criação de Plano de Cargos e
Salários, elaboração de emendas para criação de cargos destinados a Administradores e
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destacou que a maioria das Prefeituras não possuem cargos de Administrador e que, diante
do que foi observado em algumas Prefeituras, fará uma pesquisa para identificar a questão
nos municípios. Comentou que a Prefeitura de Porto Alegre possui cerca de 180
Administradores. Destacou que é preciso trabalhar pela profissão e pela defesa do campo
do Administrador. Mencionou, ainda, que hoje o CRA-RS tem dificuldades de contratação de
pessoal e de realização de concurso público, por questões judiciais já conhecidas . Com a
palavra, a Cons. Mônica Cova se colocou à disposição, bem como o CRA-DF, para qualquer
demanda que o CRA-RS necessitar.
O Presidente Sebastião Mello mencionou que foi feita uma pesquisa nacional em
pregões do País para a aquisição de veículos, porém não foi possível aproveita-los, sendo
assim, foi realizado o processo licitatório e em breve será finalizado. Sobre o pacote
tecnológico, relatou que foi feita a consulta aos Regionais, houve reunião para discutir o
tema, cujo edital deverá ser lançando e o processo licitatório realizado. Citou, ainda, a
aquisição do VOIP, destacando que será adquirido o equipamento necessário que irá
possibilitar a comunicação entre todo o Sistema CFA/CRAs por meio do VOIP. O Presidente
Sebastião Mello destacou que o CFA tem pensado permanentemente em melhorias para o
bom funcionamento do Sistema CFA/CRAs. Sobre o processo eleitoral, relatou que o CFA
novamente tem tido problemas com o envio do banco cadastral dos Regionais e ressaltou
que é preciso que haja a união de forças para atualizar o cadastro. Mencionou que foi
sugerido que o SEI seja implantado também nos Estados e municípios.
O Adm. Valter Lemos comentou sobre os preparativos para a realização do Congresso
Mundial de Administração, em Cartagena, na Colômbia. Relatou que houve visita in loco,
tendo sido feita toda a análise da logística necessária para o traslado. Informou que já há
cerca de 30 pacotes vendidos. Fez convite a todos para que participem do evento. Na
oportunidade, o Adm. Jorge Campos colocou o CRA-AM à disposição para auxiliar no
evento e citou também a realização do seminário comemorativo pelo Dia do Administrador “Gestão em tempo de Crise”, dias 21 e 22 de setembro/2016, no Plaza Shopping, em
Manaus.
Com a palavra, o Cons. Alaércio Martins noticiou a aprovação da Resolução
Normativa que dispõe sobre a tabela de honorários do Administrador, pelo Plenário do CFA.
Sobre o assunto, o Cons. José Sebastião Nunes salientou que foi um trabalho árduo de
quase quatro anos que finalmente foi aprovado pelo Plenário do CFA, sendo um grande
avanço para a profissão. Na oportunidade, a Adm. Yeda Lacerda comentou que o CRA-PB
tem grande preocupação quanto aos Responsáveis Técnicos, que, segundo sugerido,
deveriam receber no mínimo 03 (três) salários mínimos por cada empresa responsável.
Citou que é um incoerente que um Responsável Técnico receba apenas 01 (um) salário
mínimo para assumir tal responsabilidade. Comentou sobre a campanha Outubro Rosa,
citando que no CRA-PB duas mulheres foram vítimas do câncer de mama. Citou, ainda, a
situação do CRA-PB, referente ao colégio eleitoral enviado faltando cerca de 450
Administradores votantes. Citou que um dos membros de uma das chapas irá entrar com
um mandato de segurança contra o CRA-PB por esse motivo, mencionando também outras
situações ocorridas naquele Regional. Sobre o assunto, o Cons. Carlos Alberto Ferreira
Júnior informou que todos os anos o CFA realiza as campanhas Outubro Rosa e Novembro
Azul e este ano realizará novamente. Com a palavra, o Presidente Sebastião Mello
comentou que as questões internas dos Regionais não devem ser compartilhadas em geral,
devem ser discutidas localmente, as soluções tomadas adequadamente de forma a sanar as
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dificuldades existentes. Portanto, recomendou que as questões administrativas locais sejam
dissolvidas de forma mais restrita.
5. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO
 4ª Assembleia de Presidentes, nos dias 24 e 25 de novembro de 2016, em
Curitiba/PR.
6. ENCERRAMENTO
Os Presidentes dos CRAs manifestaram seus agradecimentos ao Presidente do
CFA, pela condução da reunião, ao Adm. Hélio Tito, Presidente do CRA-MT, e a toda equipe
do Regional pela acolhida, além de suas considerações finais. Com a palavra, o Adm. Hélio
Tito agradeceu o apoio dos Regionais parceiros na realização do ENBRA, destacando que o
evento recebeu oito caravanas de outras localidades e que as moções de congratulações
seriam entregues individualmente. Manifestou sua satisfação em receber os Presidentes dos
Regionais e agradeceu a todos pela presença.
Ao final, o Presidente Sebastião Mello agradeceu a presença de todos os
Presidentes dos CRA, em especial a toda equipe do CRA-MT pelo trabalho realizado, pela
realização profícua da Assembleia de Presidentes, dando por encerrada a reunião.

Adm. Hélio Tito Simões de Arruda
Presidente do CRA-MT
CRA-MT nº 011

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