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ATA DA 1ª ASSEMBLÉIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/CRAS EM 2017 1 
 2 

DATA: 6 e 7 de julho de 2017 3 
HORÁRIO: das 9h às 13h e das 14h30 às 18h (06/07) e das 9h às 12h (07/07) 4 
LOCAL: Hotel Metropolitan, em Teresina/PI 5 
 6 
PARTICIPANTES 7 
A – Presidentes/Representantes de CRAS presentes 8 
1. Adm. Fábio Mendes Macêdo – CRA-AC  9 
2. Adm. Jociara Márcia da Silva Correia – CRA-AL 10 
3. Adm. Herlígenas Corrêa de Oliveira – CRA-AP 11 
4. Adm. Inácio Guedes Borges – CRA-AM 12 
5. Adm. Roberto Ibrahim Uehbe – CRA-BA 13 
6. Adm. Leonardo José Macedo – CRA-CE 14 
7. Adm. Udenir de Oliveira Silva / Adm. Eduardo Vieira – CRA-DF 15 
8. Adm. Hércules da Silva Falcão – CRA-ES 16 
9. Adm. José Samuel de Miranda Melo Júnior – CRA-MA 17 
10. Adm. Hélio Tito S. Arruda – CRA-MT  18 
11. Adm. Alex Sandre Rodrigues Pereira Cazelli – CRA-MS 19 
12. Adm. Antônio Eustáquio Barbosa – CRA-MG 20 
13. Adm. Geraldo Tadeu Indrusiak da Rosa – CRA-PB 21 
14. Adm. Amilcar Pacheco dos Santos – CRA-PR 22 
15. Adm. Joel Cavalcanti Costa – CRA-PE – Representante 23 
16. Adm. Conceição de Maria da Silva Bujyja de Britto – CRA-PI 24 
17. Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio – CRA-RJ 25 
18. Adm. Júlio Francisco Dantas de Rezende – CRA-RN 26 
19. Adm. Claudia de Souza Pereira Abreu – CRA-RS  27 
20. Adm. Charles Barbosa Mendes – CRA-RR 28 
21. Adm. Evandro Fortunato Linhares – CRA-SC 29 
22. Adm. Sidney Vasconcelos Andrade – CRA-SE 30 
23. Adm. Eugênio Pacceli de Freitas Coêlho – CRA-TO 31 

 32 
B – Ausências justificadas (Presidentes) 33 
1. Adm. João Divino de Brito – CRA-GO 34 
2. Adm. José Célio Santos Lima – CRA-PA 35 
3. Adm. Robert Frederic Mocock – CRA-PE 36 
4. Adm. Manoel Pinto da Silva – CRA-RO 37 
5. Adm. Roberto Carvalho Cardoso – CRA-SP 38 
 39 

ASSUNTOS EM DISCUSSÃO 40 
 41 

1. ABERTURA 42 
O Presidente Wagner Siqueira cumprimentou e deu boas vindas aos presentes, 43 

manifestou sua satisfação em realizar a Assembleia de Presidentes em Teresina/PI e 44 
agradeceu a toda equipe do CRA-PI. 45 

Com a palavra, a Adm. Conceição de Maria da Silva Bujyja de Britto, Presidente do 46 
CRA-PI, congratulou-se com a presença de todos e agradeceu o esforço do Conselheiro 47 
Federal Carlos Henrique Mendes, que sugeriu que o CRA-PI fizesse o pleito para sediar o 48 
encontro e, na oportunidade, manifestou seus agradecimentos a todos pela presença e 49 
participação. Na ocasião, o Cons. Carlos Henrique Mendes, Vice-Presidente do CFA, 50 
lembrou a realização da Assembleia de Presidentes realizada em Teresina, há nove anos, 51 
no mesmo auditório e manifestou sua satisfação em ter todos presentes na Capital 52 
piauiense nesta ocasião. 53 
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Na sequência, o Presidente Wagner Siqueira teceu comentários sobre a realização 54 
das reuniões do Sistema CFA/CRAs, comentou sobre a construção da pauta e da realização 55 
do pinga-fogo e teceu comentários sobre a situação atual política e financeira do País e a 56 
crise institucional que se instalou no Brasil. 57 

 58 
2. Apreciação das Atas das 4ª Assembleia de Presidente, realizada nos dias 24 e 59 

25/11/2016, em Curitiba/PR e da 1ª Assembleia de Presidente Conjunta, realizada 60 
nos dias 16 e 17/03/2017, em Brasília/DF. 61 

Aprovadas, por unanimidade, as atas em apreço.  62 
 63 

3. COMUNICAÇÕES/DELIBERAÇÕES  64 
3.1. Apresentação da Implantação dos Sistemas de Autoatendimento: 65 
 CRA-PB 66 
 CRA-MT 67 
 CRA-MA 68 
 CRA-AL 69 

O Adm. Marcelo Borges, representante da empresa Fattoria, fez a apresentação do 70 
SIFA – Sistema de Informação, Fiscalização e Autoatendimento e explicou que o sistema 71 
abriga diversas áreas dos Conselhos e propõe facilitar o acesso, agilizar o atendimento, 72 
além de proporcionar o aumento da arrecadação. Apresentou o relatório sobre as 73 
dificuldades identificadas nos Regionais tanto em estrutura física, quanto em equipamentos 74 
e serviços necessários, como internet. 75 

O Adm. Marcelo Borges informou que o sistema está implantado nos CRAs do Rio 76 
de Janeiro, Alagoas, Paraíba, Mato Grosso e Maranhão. Destacou que a equipe está à 77 
disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos e para testes de funcionamento do 78 
sistema e maiores orientações. Houve discussão sobre a grande dificuldade dos Regionais 79 
na cobrança da dívida ativa, na emissão de CIPs, dentre outras ações. O Presidente 80 
Wagner acrescentou que há muitos outros temas a serem abordados, como sistema de 81 
controle de navegação da internet, proteção ao sistema contra vírus e ataques cibernéticos, 82 
falta de nobreaks, inexistência de rede cabeada, a infraestrutura elétrica que muitas vezes 83 
precisa ser repensada, dentre outros assuntos que precisam ser analisados. 84 

Com a palavra, o Presidente Wagner Siqueira noticiou que o Contador do CFA João 85 
Pinto estará em agosto no CRA-MT para a implantação do referido sistema. 86 

 87 
3.2. Esboço conceptual doutrinário da Administração (CFP) 88 

O Cons. Mauro Kreuz apresentou esclarecimentos sobre a aprovação do registro de 89 
profissionais oriundos de cursos conexos à Administração, profissionais de nível médio e de 90 
Mestres e Doutores, cujas Resoluções Normativas foram aprovadas pelo Plenário do CFA. 91 
Citou que recebeu uma mensagem do colega Cons. Antônio José de Albuquerque e o fez 92 
refletir sobre a produção de ciência é muito comum o cientista ser muito questionado em 93 
suas inovações, mas Arthur Schopenhauer diz que qualquer verdade, mesmo que não seja 94 
absoluta, passa por pelo menos três estágios, primeiro é ridicularizada, depois é duramente 95 
violentada e combatida e por último é aceita como algo evidente. Se observarmos a 96 
evolução da ciência e da humanidade, ambas passam normalmente por esses estágios. Foi 97 
exibido vídeo do palestrante Leandro Karnal que faz uma reflexão sobre “Zona de Conforto”. 98 
O Cons. Mauro Kreuz teceu comentários sobre o tema, citando como a zona de conforto 99 
pode ser traiçoeira e gera uma pervercidade endógena. Ao querer fazer mudanças, com 100 
rupturas paradigmáticas, faça o mal de uma vez só e depois faça o bem gradativamente e 101 
ninguém irá conseguir perceber a importância e a magnitude das mudanças e chegarão os 102 
bons ventos da mudança e os seus benefícios. 103 

Relatou que em sua trajetória sempre teve um pé na academia e outro no mercado,  104 
o que ajudou muito na transposição pedagógica do mundo teórico para o mundo real e o 105 
aprendizado foi extraordinário, o que o fez evoluir ao ponto de apresentar aos colegas da 106 
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Diretoria Executiva e ao Plenário mudanças de paradígmas. Houve muitos embates até 107 
então, uma vez que sempre foi contra. Citou que o Adm. Amilcar dos Santos o desafiou 108 
certa vez o questionando sobre o Futuro da Administração e surgiu os temas: O futuro da 109 
Administração enquanto campo de estudo; O futuro da Administração enquanto demanda do 110 
mercado; e O futuro da Administração enquanto profissão, relatou que não foi difícil 111 
encontrar evidências no meio acadêmico, por ser o curso mais preferido, inclusive no meio 112 
de outros campos profissionais. É uma profissão de alta atratividade, do Técnico ao 113 
Doutorado. Ao buscar evidências quanto à demanda do mercado e quanto profissão, a 114 
situação foi diferente. A ciência da Administração se nutre de várias ciências: sociais, 115 
econômicas, contábeis, exatas, jurídicas e, portanto, nada impede que profissional de outra 116 
profissão tenha interesse em aprofundar seus conhecimentos na área e aprenda a “amar” a 117 
Administração.  118 

O Cons. Mauro Kreuz narrou que no caminho houve diversos embates e debates 119 
com o Presidente Wagner Siqueira sobre a questão e acrescentou que todo esse trajeto foi 120 
muito rico e afirmou que é preciso evoluir e a constelação da Administração não pára de 121 
crescer. É preciso perder essa mania endógena no Sistema CFA/CRAs. São processos de 122 
autofagia inconsciente que podem ser perigosos. No que se refere ao Sistema CFA/CRAs, o 123 
Administrador é a origem de tudo, o começo e sempre será o pilar mais forte e mais potente, 124 
embora os dados mostrem outras evidencias, mas há uma falta de sentido de pertencimento 125 
e várias são as razões para isso. Todavia, nada impede que outros campos conexos à 126 
Administração venham orbitar no Sistema CFA/CRAs, sem criar colisões e/ou perdas de 127 
espaço. Assim, foi criado o escopo doutrinário com essas fundamentações e foi lançado um 128 
olhar com algumas derivações. No histórico do Sistema CFA/CRAs, houve casos de 129 
profissionais formados em Administração Pública e cursos conexos à Administração que 130 
tiveram que acionar a Justiça para requerer o registro profissional. 131 

O Cons. Mauro Kreuz explanou que a origem da profissão foi há 53 anos atrás, 132 
entretanto depois se deu origem às áreas de gestão em área de Administração, os 133 
Tecnólogos e dentro da proposta do escopo há o Bacharel em Gestão, Técnicos em 134 
Administração, Mestres e Doutores dentro da área de Administração e foi criada, então, a 135 
nova estrutura. Em outro momento, chegou-se às novas denominações profissionais: o 136 
Administrador – Bacharel em Administração e Administração Pública; o Tecnólogo em 137 
cursos superiores de tecnologia em áreas da Administração; o Técnico do ensino médio; o 138 
Mestre – Mestrado em Administração; o Doutor – Doutorado em Administração e o Gestor 139 
em Bacharelados de cursos conexos à Administração, sequenciais e campo das públicas. 140 
Assim, seriam seis as denominações: o Administrador, o Tecnólogo, o Gestor, o Mestre, o 141 
Doutor e o Técnico, discriminadas nas CIPs que agora se diferem nas cores verdes e azuis, 142 
estando discriminadas as áreas específicas. Ressaltou que esse estudo teve início em 2016 143 
e concluído em 2017, registrando a grande importância da participação da CFR, em especial 144 
ao ex-Diretor Adm. José Samuel e ao atual Diretor Adm. Marcos Kelebbe, bem como do 145 
Adv. Marcelo Dionísio e de toda equipe da CFP, em especial a Coordenadora, Adm. Sueli 146 
Moraes. Descreveu que foi feito em parceria com a CFR o levantamento de dados, fazendo 147 
um cruzamento entre o senso do nível superior da area da Administração com a 148 
Fiscalização e Registro e a inadimplência. Foram incluídos também dados do PRODER na 149 
correlação de registros de inadimplência. Até então não havia correlação. Foram utilizados 150 
ainda dados da CAF sobre o repasse de cotas partes dos Regionais. Citou a elaboração do 151 
planejamento estratégico do Sistema CFA/CRAs, lembrando que o Sistema jamais teve uma 152 
cultura de planejamento estratégico. Citou que na avaliação qualitativa foi identificado que 153 
embora o Sistema CFA/CRAs tenha feito muitas ações a grande maioria delas não gerou 154 
impacto ou foram de baixo impacto, o que é preocupante. Acrescentou que o mercado no 155 
Brasil cresceu nos últimos seis anos 580% enquanto o mercado de registros bruto cresceu 156 
apenas 22,7%, a inadimplencia cresceu 43,2%, o crescimento líquido foi de apenas 9,7%. O 157 
CFA recebeu R$ 102.000.000,00 em cotas partes nos últimos seis anos a valores históricos 158 
e investiu no PRODER quase R$ 21.000.000,00, ou seja, 20,2% do que o CFA recebeu de 159 
cotas partes foram devolvidos aos CRAs só no PRODER, fora em outras ações, em 160 
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benefícios para os Regionais. Os dados são oriundos da CFP, da CFR, da Vice-161 
Presidência/PRODER e da CAF, são dados internos pertencentes ao próprio Sistema 162 
CFA/CRAs, que são fontes oficiais internas. 163 

Na sequência, foram apresentados os dados referentes ao PRODER a cada um dos 164 
Estados, discriminando a utilização dos recursos do PRODER em projetos elaborados pelos 165 
Regionais, que de forma geral não gerou grande impacto quanto ao crescimento líquido, ao 166 
market share e à diminuição da inadimplência. Na sequência o Cons. Mauro Kreuz 167 
apresentou suas constatações, dentre elas, a queda forte e consistente do market share. 168 
Citou que o declínio é consistente e por isso preocupante; mencionando que há fortes 169 
sintomas de “endogenia”; há baixo impacto “exógeno” nas ações, houve muita dedicação e 170 
grande dispêndio de recursos, porém não gerou impacto e por isso há a necessidade de 171 
rever os conceitos; há sintomas de “autofagia inconsciente”; há sintomas de “crise 172 
ontológica” (ser, existir, realidade). Citou, ainda, algumas evidências anômalas adicionais, 173 
como o índice de abstenção nas eleições do Sistema CFA/CRAs; o perfil dos participantes 174 
nos eventos do Sistema (FIA, ENBRA, CONAMERCO), ou seja, o Administrador 175 
efetivamente não participa dos eventos do Sistema CFA/CRAs; citando que é visível a baixa 176 
autoestima profissional, o que também deve ser visto com atenção e preocupação. Na 177 
ocasião, o Adm. Fábio Macêdo, “sobre a RN 512, que normatizou o registro de Mestres e 178 
Doutores em Administração com graduação em qualquer área de formação, afirmou que é 179 
um risco jurídico à profissão, pois a sociedade e a Justiça não sabem diferenciar o 180 
Administrador de Mestre e Doutores em Administração, que após a emissão do registro a 181 
Justiça o considera Administrador, exemplo disso foi um concurso no Acre que Tecnólogo 182 
assumiu cargo de Administrador, foi feito processo administrativo junto ao Instituto Federal 183 
do Acre e posteriormente ação judicial, ao final foi preciso até idenizar o profissional com a 184 
sentença em juízo, citando que se o Regional expede o registro profissional de 185 
Administração, esse passa a ser Administrador”. Ao final, foram apresentadas 186 
considerações e questionamentos, os quais foram esclarecidos pelo Cons. Mauro Kreuz, 187 
que encerrou a sua participação. 188 
  189 
3.3. Relatório das atividades do PRODER (Vice-Presidente) 190 

O Cons. Carlos Henrique Mendes fez breve relato sobre o andamento dos trabalhos 191 
da Comissão do PRODER, passando a palavra à Adm. Ana Maria Ferreira, que fez a 192 
demonstração dos dados referentes aos projetos aprovados pela Comissão, discriminando 193 
os valores concedidos pelo PRODER para cada um dos Regionais. O Cons. Carlos 194 
Henrique Mendes noticiou que será enviado o slide correspondente a cada Regional. Na 195 
sequência, manifestou seus agradecimentos aos membros da Comissão do PRODER, que 196 
tanto se empenharam na análise dos projetos. 197 

Com a palavra, o Adm. Evandro Linhares comentou que intriga muito o proceder do 198 
PRODER e sugeriu que fosse feita uma reflexão sobre o processo e que cada Regional 199 
encaminhe suas sugestões. Sobre o assunto, o Adm. Fábio Macêdo pediu que fosse 200 
reconsiderada a questão da devolução dos recursos do PRODER que não foram utilizados, 201 
com correção monetária. Sobre o assunto, o Cons. Carlos Henrique esclareceu que a 202 
questão está no regulamento do PRODER e a Comissão não tem como ir além do que 203 
determina a norma. 204 

Com a palavra, o Presidente Wagner Siqueira comentou que no passado não houve 205 
auditoria nas prestações de contas dos projetos do PRODER e que o Conselho Federal de 206 
Administração não tem um sistema próprio de auditoria. Acrescentou que recebe a 207 
responsabilidade de endossar o projeto como ordenador de despesa, embora não seja o 208 
gestor do projeto e muitas vezes não tem conhecimento de seus detalhes e, por isso, 209 
encaminhará aos setores responsáveis.  210 

 211 
3.4. Análise de desempenho do PRODER (Cons. Mauro Kreuz) 212 

Feita a apresentação pelo Cons. Mauro Kreuz em conjunto com o item 3.2. 213 
 214 
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3.5. Observatório dos Egressos (CFP) 215 
O Cons. Mauro Kreuz apresentou o protótipo do ONECAd, citando que seis fases o 216 

compõem: Fases, Envolvidos, Dados, Tecnologia, Metodologia e Resulados. Na fase piloto 217 
serão envolvidos o CFA e os CRAs e na fase plena o CFA, CRAs e as IES. Em ambas as 218 
fases será utilizada a tecnologia do Big Data. Sobre os resultados, se espera na fase piloto 219 
verificar a atuação, perfil e mobilidade sócio profissional dos registros cancelados, mas na 220 
fase plena verificar a atuação, perfil e mobilidade dos egressos. A proposta é melhorar os 221 
resultados quanto ao número de registro e a inadimplência. O Cons. Mauro Kreuz destacou 222 
que há um ganha-ganha espetacular no projeto.  223 

O Adm. Francisco Bahia apresentou suas manifestações sobre o tema, bem como o 224 
Adm. Hércules Falcão, que solicitou outros esclarecimentos. O Presidente Wagner Siqueira 225 
explanou que o programa é de responsabilidade do CFA, mas o Big Data é responsabilidade 226 
dos Regionais, não basta ter a tecnologia Behind. Os usuários da Implanta não estarão 227 
inseridos no projeto agora. O Adm. Evandro Linhares questionou se haveria a possibilidade 228 
de fazer um “pacotão” para ter um desconto para os Regionais. Em referência, o Presidente 229 
Wagner Siqueira afirmou que a negociação é possível e comentou que os usuários da 230 
Implanta deveriam bancar os custos. Na sequência, foi solicitado o envio do material da 231 
apresentação aos Presidentes dos CRAs. 232 

Ao final, o Adm. Inácio Guedes Borges questionou sobre a existência de um 233 
cronograma para a implantação do projeto. Em resposta, o Cons. Mauro Kreuz esclareceu 234 
que ainda não está definido, está sob a pendência da regularização da questão dos 235 
equipamentos.  236 

 237 
3.6. PINGA FOGO CFA/CRAs 238 

 Foi informado que o CRA-BA está impedido de efetuar contratação de estagiários por 239 
determinação da Justiça. 240 

 Apresentado questionamento sobre o parecer da Audilink na prestação de contas do 241 
CRA-AC, tendo sido citada a questão da dívida ativa. Foi comunicado que o processo 242 
em referência está com o Diretor da CAF e o assunto já está sendo tratado 243 
administrativamente. Na oportunidade, o Presidente Wagner citou a necessidade de 244 
montar um setor de auditoria tanto nos Regionais como no CFA. 245 

 Foi citada a determinação da Febraban para a emissão de boletos, o que atinge toda a 246 
sociedade e deverá entrar em vigor a partir de novembro. Foi mencionada a 247 
possibilidade de analisar o pagamento das anuidades por meio de cartão de crédito. Foi 248 
anunciado que o Sistema CFA/CRAs está trabalhando em estratégias para obrigar o 249 
Governo a retirar essa determinação, tendo sido informado que haverá manifestação no 250 
dia 23 de agosto, em frente ao Congresso Nacional. 251 

 Sobre a RN 499, que trata de cobrança de multas e juros, foi citado que o CRA-MG 252 
encaminhou sugestão ao CFA, dia 23/06 (SEI processo nº 476900.004872/2017-08). Na 253 
ocasião, o Adm. Fábio Macêdo, Presidente do CRA-AC, solicitou “modificações na 254 
referida Resolução Normativa para a criação de “Refiz” que possibilite melhores 255 
condições de negociação, para que não gere aos gestores improbidades, renúncia de 256 
receita ou mesmo contradições às normas estipuladas pelo CFA”. Foi noticiado que na 257 
próxima reunião plenária será proposto analisar a questão do “Refiz” próprio do Sistema 258 
CFA/CRAs, que ainda falta regularização. 259 

 Foi informado que houve a redução da impressão da RBA para 10.000 exemplares. A 260 
revista será enviada por meio eletrônico. Foi proposto dar gratuidade na participação no 261 
EMAD – Encontro Maranhense de Administração – aos Administradores contemplados 262 
com a RBA e que o valor referente aos custos do envio da RBA impressa aos 263 
Administradores do Maranhão seja repassado para a realização do referido evento. O 264 
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Presidente Wagner informou que levará a proposta à Diretoria Executiva do CFA e 265 
propôs a extensão do benefício aos Administradores dos outros Regionais. 266 

 Sugerida a criação de uma Comissão Especial Mista para a atualização do Código de 267 
Ética da Administração, com a participação de Conselheiros Federais e Presidentes de 268 
CRAs a serem determinados pela Presidência do CFA, com o objetivo de estudar as 269 
adequações necessárias ao regulamento ético de acordo com o código civil brasileiro, 270 
bem como a criação de ritos específicos para a apuração de fatos delatados sobre os 271 
denunciados, além de novos procedimentos necessários ao processo. O tema deverá 272 
ser questionado junto aos Regionais. Assim, foi solicitado ao Adm. Hércules Falcão que 273 
encaminhe por escrito a proposta ao CFA para que sejam tomadas as providências 274 
quanto à audição dos Regionais sobre a proposta colocada. Foi citado que já há 275 
solicitações para regulamentar o uso indevido de mídias e internet contra profissionais, o 276 
que necessita de regulamentação de acordo com a legislação vigente. 277 

 Foi proposta a definição de um indicador para a avaliação dos cursos de Administração. 278 
Foi dito que é possível fazer um link entre o Observatório e o projeto proposto. 279 
Entretanto, foi mencionada a decisão do Plenário de não mais o CFA enviar avaliações 280 
ao MEC, o que foi comunicado aos Regionais. Foram feitos diversos comentários a 281 
respeito, manifestando a preocupação com a formação dos Administradores. 282 

 283 
  Administração de Condomínio 284 

 Item não abordado 285 
 286 
  Perícia Judicial 287 

 Item não abordado. 288 
 289 
  PL 439 - Dispõe sobre o exercício de atividades nos campos da Administração 290 

 Item não abordado. 291 
 292 
  Temas a serem apresentados pelos Presidentes dos CRAs 293 
   Item não abordado. 294 

 295 
3.7. Fórum Nacional das Mulheres Administradoras (CRIE) 296 

O Cons. André Saoncela apresentou o projeto do referido evento que acontecerá nos 297 
dias 12 e 13 de setembro e abordará os desafios da mulher contemporânea no mundo 298 
laboral, discutirá a realidade social e constitucional brasileira frente ao trabalho feminino e 299 
abordará o nivelamento e o processo de igualdade trabalhista entre homens e mulheres, 300 
consolidando os espaços laborais entre homens e mulheres. O projeto visa, ainda, a 301 
abordagem da representação feminina perante a Frente Parlamentar de políticas públicas. 302 
Foi informado que as Conselheiras Federais foram convocadas a participar do evento que 303 
acontecerá na Sede do CFA. 304 

 305 
3.8. XV Fórum Internacional de Administração – FIA (CRIE) 306 

O Cons. André Saoncela discorreu sobre o andamento dos trabalhos para a realização 307 
do FIA, em Gramado/RS. Foi solicitado que os Regionais façam a divulgação do evento nos 308 
sites. Feita a apresentação da programação do evento, com demonstração dos eixos 309 
temáticos, do calendário e a programação, dos palestrantes já confirmados. Foi informado 310 
que os vouches de inscrição estão com a CRIE e serão tomadas as providências para a 311 
efetivação da participação de Conselheiros, Presidentes e Funcionários no evento. Foram 312 
repassadas, ainda, informações sobre hospedagem no hotel do evento, tabela de preços e 313 
vantagens e transfer do aeroporto ao hotel, ida e volta. 314 

 315 
4. OUTROS ASSUNTOS  316 
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 Apresentado vídeo sobre a Missão Suécia. O Presidente do CRA-SC manifestou 317 
agradecimentos ao CFA pelo apoio ao projeto Conexão Suécia, que contou com 28 318 
participantes.  319 

 Apresentado vídeo com a Missão Técnica para a Alemanha e a realização do 320 
CIDEAD, dentre outros eventos realizados pelo CRA-RS. 321 

 Relato sobre o trabalho realizado pelo CRA-ES e o CFA para a construção de 12 322 
pareceres técnicos para a profissão, os quais servirão de apoio para ações jurídicas. 323 
Na nova etapa serão convocados, por meio de correspondência, os Regionais para a 324 
ação fiscalizadora com a área jurídica. A segunda etapa incluirá a reformulação 325 
desses 12 segmentos, além de outros dois, com o apoio da CFR/CFA. Citada a 326 
necessidade de apoio da área jurídica do Sistema CFA/CRAs e, ao final, com tudo 327 
pronto, deverá ser feita uma proposição para a regulamentação da questão no CFA.  328 

 Foi informado que o CRA-MT estará realizando a Missão de Agronegócios. Foi dito 329 
que os EUA e o Brasil possuem o mesmo espaço produtivo em quantitativo e que o 330 
Estado do Mato Grosso é o primeiro colocado em produção de grãos e piscicultura. 331 
Foi feito o convite aos Presidentes dos CRAs e solicitado que os Regionais divulguem 332 
o evento nos Estados para que os Administradores interessados participem.  333 

 Citada a realização de outros eventos nos Estados do Rio Grande do Sul, do Rio 334 
Grande do Norte e Amazonas. 335 

 Sobre o CBO, foi informado que houve audiência com o Deputado Gaguim, 336 
juntamente com o Cons. Rogério Ramos e a Comissão para tratar do Código. Feito 337 
breve relato sobre o andamento dos trabalhos. 338 

 Sobre a ação judicial movida pelo CFA contra o CFM, que questiona a Resolução 339 
daquele Conselho e a inserção da Gestão Hospitalar como atividade privativa dos 340 
médicos, o Adv. Marcelo Dionísio noticiou que foi feito o embargo de contradição e a 341 
ASJ/CFA aguarda o posicionamento judicial. Caso a decisão seja ainda pelo 342 
improvimento, caberá recurso à instância superior.  343 

 Foi informado que o CRA-AC tem firmado convênios com instituições importantes do 344 
setor de mediação e arbitragem. Foi citado que o projeto do Regional inclui 345 
capacitação de profissionais e que a Comissão de Mediação e Arbitragem deverá se 346 
reunir para discuti-lo.  347 

 O Adm. Amilcar Santos informou que repassará pareceres à ASJ/CFA. 348 
 349 
5. AGENDA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO 350 

 2ª Assembleia de Presidentes, 26 de outubro de 2017, em Gramado/RS 351 
 352 

6. ENCERRAMENTO 353 
Os Presidentes dos CRAs manifestaram seus agradecimentos e fizeram suas 354 

considerações finais. Com a palavra, a Adm. Conceição de Maria de Britto, Presidente do 355 
CRA-PI, agradeceu a todos pela presença, elogiou a realização do “pinga fogo”, que dá a 356 
liberdade para cada Presidente de Regional se pronunciar, o que enriquece o Sistema 357 
CFA/CRAs. Colocou o CRA-PI à disposição de todos. Com a palavra, o Vice-Presidente do 358 
CFA, Cons. Carlos Henrique Mendes, acompanhou as palavras da Presidente do CRA-PI e 359 
agradeceu a presença de todos os Presidentes dos CRAs e o Presidente do CFA.  360 

Ao final, o Presidente Wagner Siqueira manifestou seus agradecimentos pela 361 
presença e participação de todos, pela acolhida e atenção do CRA-PI, dando por encerrada 362 
a reunião. 363 
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