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Durante o discurso, o Adm. Mauro
Kreuz destacou o trabalho árduo do
COP-MG na luta contra a PEC 108 e
afirmou que é papel dos conselhos e
ordens profissionais continuarem
vigilantes em relação à legislação,
para que novos projetos não ganhem
espaço no futuro. “Fomos vitoriosos
porque soubemos trabalhar juntos. E,
dessa forma, criamos uma grande
rede nacional junto ao parlamento
brasileiro.”

Além disso, o presidente também
citou a campanha que está sendo
criada pelo Conselhão, por meio da
comissão de comunicação, que irá
divulgar massivamente as ações que
todas as profissões do Brasil estão
fazendo em prol do país e da
sociedade, numa tentativa de mudar
a imagem que a população possui
sobre o trabalho realizado pelos
conselhos profissionais.

ABERTURA
Com a presença de diversos conselhos
regionais, o Conselhos e Ordens
Profissionais de Minas Gerais (COP-MG)
realizou o 2º Fórum de Atualização
Profissional.

A abertura do evento foi realizada em
formato virtual, no dia 4 de maio,
transmitida pelo Canal do CRA-MG no
YouTube, e contou com a participação
do Adm. Mauro Kreuz, presidente do
Fórum dos Conselhos Federais das
Profissões Regulamentadas, conhecido
como “Conselhão”. Durante o discurso,
o Adm. Mauro Kreuz destacou o
trabalho árduo do COP-MG na luta
contra a PEC 108 e afirmou que é papel
dos conselhos e ordens profissionais
continuarem vigilantes em relação à
legislação, para que novos projetos não
ganhem espaço no futuro. “Fomos
vitoriosos porque soubemos trabalhar
juntos. E, dessa forma, criamos uma
grande rede nacional junto ao
parlamento brasileiro.”

04/05/2022



As palestras de atualização profissional
aconteceram, presencialmente, nos
dias 10, 11 e 12 de maio no plenário do
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG).

A pauta teve temas como dívida ativa,
atuação jurídica dos conselhos,
fiscalização, relacionamento com
instituições de ensino, nova lei de
licitações e lei geral de proteção de
dados pessoais. O presidente do Crea-
MG, engenheiro civil Lucio Fernando
Borges, elogiou a iniciativa do grupo.
“O COP-MG foi muito feliz em
promover mais esse evento para troca
de experiências. Desde que foi criado,
em 2019, o COP tem fortalecido todos
os conselhos de Minas Gerais".

O presidente ressaltou, ainda, o tema
abordado pelo procurador-adjunto de
Dívida Ativa do Conselho, Gustavo
Barroca, como "um tema que está
sendo bastante exitoso aqui no Crea-
MG, a questão da dívida ativa, que
atende de forma consistente à
recomendação do TCU” .

Em seguida, o presidente do Conselho
Regional de Administração de Minas
Gerais (CRA-MG), que também
coordena o COP-MG, Adm. Jehu Pinto
de Aguilar Filho, falou da satisfação de
realizar um evento presencial após a
pandemia, e da criação do COP-MG.
“A união dos conselhos em Minas
começou numa situação crítica, de
luta contra a PEC 108/2019, e hoje
somos modelo em nível nacional.
Todos os temas que serão debatidos
nestes três dias são demandas dos
conselhos e esperamos poder
contribuir com todos”.

PALESTRAS
PRESENCIAIS

DIA 1



A primeira palestra presencial foi
realizada pelo Adv. Gustavo Eugênio
Barroca Gomes, procurador adjunto de
Dívida Ativa do Crea-MG. A
apresentação foi dividida em dois
momentos: a explanação do
procurador e um debate com os
participantes.

Logo no início, o advogado destacou
que as ações de cobrança do Crea-MG
são feitas com base na Lei 9492 e
destacou que nenhuma cobrança
pode ser feita sem embasamento
legal. Além disso, ressaltou a forma
com que o Regional de Engenharia e
Agronomia atua e lida com os
registros. Antes de finalizar a
apresentação, o palestrante abordou a
modernização dos processos de
cobrança, como a digitalização de
documentos, o investimento em
tecnologia e as projeções para o futuro
da área.

DÍVIDA ATIVA

O segundo momento contou com
perguntas, comentários e troca de
experiências dos demais presentes
que, em sua maioria, também faziam
parte das áreas de Assessoria Jurídica
ou setor Financeiro de conselhos
regionais, como o CREF6-MG, 
Creci-MG, CRESS-MG, CRF-MG, CRBIO
dentre outros.

A coordenadora administrativa
adjunta de Patrimônio Compras e
Contratos do Conselho Regional de
Serviço Social de Minas Gerais, Elaine
das Graças Facundo, assistiu à palestra
e afirmou que a explanação foi
importante para agregar
conhecimento e levar mais
transparência para os processos.
“Muitas vezes temos dúvidas, e a
questão do jurídico é muito ampla.
Quando nós trocamos essas
experiências, conseguimos nos unir e
criar uma única forma de trabalhar”.

DIA 1



ASSESSORIA
JURÍDICA
Na parte da tarde, o assessor jurídico
do CRA-MG, Adv. Abel Chaves Júnior,
ministrou um profícuo debate sobre a
atuação jurídica dos conselhos. Antes
de abrir para comentários, dúvidas e
observações, o advogado apresentou a
forma de trabalho do setor Jurídico do
Regional de Administração. Um ponto
destacado foi a busca por
conhecimento na Constituição Federal,
que também regula a atividade dos
conselhos e ordens profissionais.

A PEC 108/2019 também foi citada. De
acordo com o palestrante, a vitória dos
conselhos e ordens profissionais sobre
a proposta demonstrou a importância
que os mesmos possuem para a
segurança da atuação profissional
perante a sociedade. “A PEC 108 foi um
momento difícil para os conselhos,
mas fez com que a sociedade voltasse
os olhos para o trabalho de fiscalização
realizado pelos conselhos”, finalizou.

Outro assunto abordado foi o
chamamento público, procedimento
feito pela administração pública para
executar atividades ou projetos que
tenham interesse público. Esta
parceria é celebrada por meio de
termos de colaboração, fomento ou
acordos de cooperação. O tema
provocou discussões sobre a forma na
qual cada conselho realiza as
atividades e obteve ampla
participação dos demais presentes.

“A PEC 108 foi um
momento difícil para os
conselhos, mas fez com
que a sociedade voltasse
os olhos para o trabalho
de fiscalização realizado
pelos conselhos”

- Adv. Abel Chaves Júnior

DIA 1



FISCALIZAÇÃO
PROFISSIONAL
No dia 11, a fiscalização profissional,
atividade-fim dos conselhos
profissionais, foi o tema central da
primeira palestra, apresentada pela
vice-presidente do Conselho Regional
de Farmácia de Minas Gerais (CRF-MG),
Márcia Alfenas.

A palestrante iniciou sua fala
abordando as mudanças no processo
fiscalizatório e os desafios que os
fiscais enfrentam no dia a dia. Segundo
ela, o CRF-MG vem trabalhando para
tornar a fiscalização do exercício da
profissão de farmacêutico mais
humanizado, numa tentativa de
mudar a visão dos profissionais sobre o
Conselho e destacar a importância que
a autarquia possui para o
funcionamento da profissão.

Outro ponto ressaltado foi o
investimento em tecnologia, uma
ação necessária que já vinha sendo
destacada pelos outros palestrantes,
as mudanças no atendimento aos
profissionais registrados, cursos de
capacitação e atualização profissional
e informes técnicos. Ao fim da
explanação, Márcia respondeu às
dúvidas dos demais presentes. 

DIA 2



Na parte da tarde, o debate sobre o
relacionamento com instituições de
ensino (IES) e boas práticas e
dificuldades para a captação de
registro ficou a cargo de quatro
conselhos: Administração, Psicologia,
Economia e Contabilidade. 

O momento foi aberto pelo diretor
adjunto de Gestão Operacional do
Conselho Regional de Contabilidade
de Minas Gerais (CRCMG), Júlio César
da Silva, que ressaltou o consenso
geral entre os apresentadores de que a
principal intenção dos conselhos no
relacionamento com as instituições de
ensino e os estudantes é o de captar
registros conscientes, ou seja, ser
transparente sobre a obrigação do 

RELACIONAMENTO COM AS IES E
CAPTAÇÃO DE REGISTROS

 registro para a atuação profissional e
os deveres assumidos pelo profissional
após a sua efetivação.

Após a abertura dos trabalhos, cada
representante do seu conselho
mostrou seus projetos voltados ao
assunto e os principais problemas
enfrentados.

Primeira a apresentar, a Adm. Adriana

Azambuja, funcionária do CRA-MG,

destacou o Hackathon, maratona de

programação colaborativa, na qual

diferentes equipes acadêmicas

desenvolvem ideias que possam

oferecer soluções para desafios

relacionados à gestão das

organizações.

DIA 2



A Administradora ressaltou a 
 participação de 141 estudantes nas
duas edições da maratona, que
entregou, no último ano, R$10 mil em
prêmios. Ainda se tratando de projetos
voltados à premiação, a conselheira do
Conselho Regional de Economia de
Minas Gerais (Corecon-MG), Valquíria
Assis, evidenciou o Prêmio Minas de
Economia. Promovido com o
patrocínio do Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais
(BDMG), o prêmio contempla as três
melhores monografias de conclusão
dos cursos de graduação em Ciências
Econômicas e Relações Econômicas
Internacionais, produzidas e aprovadas
em faculdades mineiras. 

Já no campo dos desafios, a
conselheira do Conselho Regional de
Psicologia de Minas Gerais (CRP-MG),
Evely Capdeville, falou sobre a
dificuldade que o conselho vem
enfrentando para a aprovação das
diretrizes curriculares nacionais (DCNs)
por parte do MEC, enquanto o diretor
do CRCMG destacou o exame de
suficiência como requisito para a
obtenção de registro profissional no
conselho como ação positiva para o
incentivo ao registro, embora tenha
demonstrado preocupação no fato de
que grande parte dos aprovados no
exame não chega a concluir o seu
registro.

DIA 2



NOVA LEI DE
LICITAÇÕES

O último dia de palestras presenciais 
 foi iniciado pela explanação do Adv.
Guilherme Alves Ferreira e Oliveira,
assessor jurídico do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Minas
Gerais (CAU/MG), que falou sobre a
nova lei das licitações.

As alterações feitas pela nova lei
entraram em vigor no dia 1º de abril de
2021 e trouxeram diversos impactos,
desafios e inovações para a
administração Pública em todas as
esferas. O palestrante contou como o
regime de mudança está sendo feito
no CAU/MG e afirmou que as
empresas, autarquia e demais
instituições precisarão estudar para se
adaptarem às novas diretrizes
instituídas pela legislação.

A gerente de Administração e
Logística do CRA-MG, Adm. Flávia
Castro, que estava presente na
palestra, compartilhou sua
experiência com a nova lei e destacou
que o Regional de Administração
contratou uma empresa de assessoria
especializada para orientar sobre as
mudanças.

DIA 3



Finalizando as palestras, a Lei Geral de
Proteção de Dados foi o tema central
dos debates na parte da tarde. Yago
Morgan, diretor executivo da YM
Security, falou sobre as mudanças que
a lei impôs no dia a dia de trabalho das
empresas e autarquias em relação à
captação e armazenamento de dados
pessoais dos usuários dos serviços.

O palestrante afirmou que, para que o
processo de readequação funcione
corretamente, todos os funcionários e
setores da empresa devem estar
envolvidos nas mudanças.

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

Além disso, é importante fazer uma
análise sobre o fluxo de trabalho que
envolve os dados pessoais para
entender quais setores precisam ter
acesso aos dados.

A YM Security atua na consultoria e
desenvolvimento de um programa de
proteção de dados para o CRA-MG
para trazer mais segurança para os
registrados e usuários dos meios
virtuais do Regional Mineiro.

DIA 3



ENCERRAMENTO

Ao fim da palestra sobre a Lei Geral de
Proteção de Dados, o presidente do
Conselho Regional de Administração
de Minas Gerais e coordenador do
COP-MG, Adm. Jehu Pinto de Aguilar
Filho, ressaltou a importância dos
conselhos compartilharem
informações sobre a rotina de trabalho
para expandirem a visão e encontrar
novas formas de solucionar eventuais
problemas.

Além disso, o presidente destacou que
a união dos Conselhos e Ordens
profissionais mineiros é essencial para
lutar contra desafios como a PEC 108 e
os que ainda virão. “Nós estamos
fazendo o nosso papel: cuidar da
sociedade e defender a nossa
profissão”, finalizou.

DIA 3

O 2º vice-presidente do Conselho
Regional de Educação Física da 6º
Região (CREF6/MG), Ricardo Wagner
de Mendonça Trigo, que esteve
presente nos três dias de evento,
também evidenciou a importância da
união e troca de experiências dos
conselhos. “Eu acho que as carências e
dificuldades que os conselhos têm
são muito semelhantes, e essa
possibilidade de conversar com
outros é muito rica, nos possibilita ver
outros horizontes e, com isso,
melhorar a nossa atividade finalística
que é a finalização.” 


