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Ata da 1785º Reunião Plenária 

 
 
 

Referência: Ata da 1785º Reunião Plenária Ordinária do Conselho Regional de 
Administração de Minas Gerais                                     
Data: 11/02/2016                                              
Horário: 14h30 às 16h53 
  
Membros do Conselho  

 
Participantes desta reunião 

 
 

 
Adm. Afonso Victor Vianna de Andrade 

 
Conselheiro Efetivo 
 

 
Adm. Aloysio Sebastião de Aguiar 
 

 
Conselheiro Efetivo 

 
Adm. Antônio Eustáquio Barbosa 
 

 
Conselheiro Efetivo 

 
Adm. Gilmar Camargo de Almeida 
 

 
Conselheiro Efetivo 

 
Adm. Joubert Roberto Ferreira Fidelis 
 

 
Conselheiro Suplente 

 
Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho 

 
Conselheiro Efetivo 
 

 
Adm. Luciano Fernandes Novaes 

 
Conselheiro Efetivo 
 

 
Adm. Raul Alberto Marinuzzi 

 
Conselheiro Efetivo 
 

 
Ausências Justificadas 
A Conselheira Adm. Adriana de Morais justificou ausência por motivo profissional, sendo 
convocado o Conselheiro Suplente Adm. Marco Antônio Machado que justificou ausência por 
motivo de consulta médica e assim foi convocado o Conselheiro Suplente Adm. Joubert Roberto 
Ferreira Fidelis que se fez presente. O Conselheiro Adm. Marcos Silva Ramos justificou 
ausência por motivo de viagem de férias, sendo convocada a Conselheira Suplente Adm. 
Rosânia Emília Ribeiro, que por sua vez, justificou ausência por motivo particular.  
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Ata da 1785º Reunião Plenária 

 
 
 

 
Ordem da Reunião 

 

1. EXPEDIENTE 
O Presidente Adm. Afonso Victor deu início à reunião cumprimentando todos os presentes.  
 
1.1 Presenças Registradas 
Não houve.  

 
2. ORDEM DO DIA 
2.1 – Exame de Julgamento de Processos Administrativos de Registro e Fiscalização: 
2.1.1 – Anexo I – Processos de Solicitação de Registro – 2.1.2 – Anexo II – Processos de 
Solicitação de Licença/Cancelamento - 2.1.3 – Anexo III – Processo de Remissão por 
Óbito – Não houve - 2.1.4. Anexo IV - Processos de Fiscalização. 
 
2.2 – Ata(s) Reunião(ões) Anterior(es) – considerações e assinaturas 
Não houve considerações referentes à Ata 1.784. Na sequência, a Ata foi disponibilizada para 
as assinaturas. Nesta oportunidade, o Presidente Adm. Afonso Victor deu conhecimento do 
documento anexado à Ata de Diretoria nº 41 de 15/12/2015 que foi substituído por constar o 
horário de trabalho da empregada Adm. Débora Leite.  
  
2.3 – Agenda da semana dos Conselheiros 
Não houve. 

 
3. MATÉRIAS PENDENTES  
Não houve. 

 
4. MATÉRIAS DE PAUTA 
4.1 – Reunião com a FEDERAMINAS - O Conselheiro Adm. Gilmar informou que se reuniu no 
dia 04/02/2016 com a Sra. Maria Eduarda da FEDERAMINAS, para tratar sobre convênio com 
CRA-MG. Apresentou algumas características próprias de cada instituição e afirmou que haverá 
outras reuniões para os devidos ajustes. O Conselheiro Adm. Luciano sugeriu a elaboração do 
plano de trabalho, antes da formalização do convênio. O Conselheiro Adm. Gilmar informou 
ainda, que a próxima reunião será no dia 12/02 e convidou o Assessor Jurídico Adv. Abel, o que 
foi prontamente aceito pelo Assessor. O Conselheiro Adm. Jehu sugeriu a participação da 
Assessora de Comunicação e Eventos Silvia, o que foi acatado por todos. 

 
4.2 – Aprovação dos Projetos do PRODER 2016 – O Conselheiro e Coordenador da 
Comissão Especial do PRODER 2016 Adm. Gilmar deu conhecimento que a Comissão se 
reuniu hoje para os ajustes e conclusão dos projetos a serem encaminhados ao CFA. Na 
sequência, apresentou os seguintes projetos para apreciação e aprovação do Plenário do CRA-
MG: 
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 Kit de Fiscalização Online – Aquisição de kit de ferramentas (cadastro, equipamentos e 
software) que oferecerá flexibilidade, mobilidade e maior eficiência nos processos de registro, 
orientação e fiscalização profissional do CRA-MG (anexo V). 

 Projeto Infraestrutura das Seccionais (Casa do Administrador) – Aquisição de 
mobiliário, como divisórias, móveis e tratamento acústico para as sedes das Seccionais do CRA-
MG (Casa do Administrador). Estas aquisições aliadas aos equipamentos de acesso online do 
projeto “Kit de fiscalização Online” simplificará significativamente as ações das Seccionais. Trará 
mais rapidez, flexibilidade e objetividade nas respostas aos seus públicos-alvo. Sejam eles 
formandos, administradores, tecnólogos ou empresas registradas (anexo VI). 

 Projeto Web conferência - Aquisição de Equipamento via Web para soluções, 
capacitação, informações, orientações coorporativas à distância (anexo VII). 
 
O Conselheiro e Coordenador da Comissão Especial do PRODER 2016 Adm. Gilmar  
apresentou também o pacto de resultados (anexo VIII). Após a apresentação do assunto, o 
Plenário aprovou, por unanimidade, os projetos Kit de Fiscalização Online, Projeto de 
infraestrutura, Projeto Web conferência e o pacto de resultados, cujas cópias e detalhamentos 
seguem nos anexos desta Ata. 

 
4.3 – Autorização para compra de novo veículo em substituição ao Astra – O Presidente 
Adm. Afonso Victor pediu autorização do plenário para compra de novo veículo em substituição 
ao Astra. Informou que está previsto no orçamento o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) 
para compra do carro. O Conselheiro Adm. Joubert ressaltou a questão da segurança na 
estrada e não somente o conforto. Após apresentação do assunto o Plenário aprovou, por 
unanimidade, a abertura de Processo Administrativo para compra de novo veículo em 
substituição ao Astra.   

 
4.4 – Autorização para contratação de software de gerenciamento de documentos 
eletrônicos – O Presidente Adm. Afonso Victor deu conhecimento da pesquisa realizada pelo 
Assessor de Infraestrutura e Suporte de TI Fernando para aquisição de serviço de instalação, 
treinamento e suporte em solução ECM - licença LGPLv3 Open Source - que possibilitará a 
redução de custos e racionalização de papéis. Que os valores de mercado estão no mínimo de 
R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) e máximo de R$53.000,00 (cinquenta e três mil reais). Após 
apresentação do assunto o Plenário aprovou, por unanimidade, a abertura de processo licitatório 
para contratação de software de gerenciamento de documentos eletrônicos. 

 
4.5 – Apresentação e aprovação do texto elaborado pelo Assessor Jurídico para 
expedição de Portaria sobre acesso a informações do CRA-MG – O Presidente Adm. Afonso 
Victor passou a palavra ao Assessor Jurídico Adv. Abel Chaves Junior para apresentação do 
assunto. O Assessor Adv. Abel informou que o texto está em elaboração, será enviado para 
análise prévia e posteriormente apresentado na reunião. 

 
4.6 – Apresentação e aprovação do novo valor do km rodado – RN que “Dispõe sobre o 
pagamento de diárias internacionais, nacionais e estaduais, adicional de deslocamento, 
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de reembolso de quilometragem, de gratificação pela participação em órgão de 
deliberação coletiva (jeton), aos Conselheiros, Empregados e Colaboradores em 
representação ou a serviço do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais – 
CRA-MG e dá outras providências – O Presidente Adm. Afonso Victor solicitou ao Conselheiro 
Vice-Presidente Administrativo e Financeiro Adm. Luciano estudo sobre o valor do km rodado. 
Que após este estudo a sugestão é de reduzir o valor do km rodado de R$0,99 (noventa e nove 
centavos) para R$0,69 (sessenta e nove centavos). Que os demais dispositivos da RN nº 
9/2015 que trata do referido assunto, permanecerão inalterados. Após discussão do assunto o 
plenário aprovou, por unanimidade, o valor de R$0,69 (sessenta e nove centavos) por km 
rodado. 

 
4.7 – Retorno da pesquisa sobre aquisição de passagens aéreas fora da agência – O 
Conselheiro Presidente da Comissão Permanente de Licitação Adm. Jehu informou que na 
reunião anterior surgiu à discussão sobre aquisição de passagens aéreas e solicitou a Adv. 
Edina consulta ao CFA. Informou que o CFA desconhece a aquisição de passagens aéreas sem 
intermédio da agência licitada. O Conselheiro Adm. Gilmar esclareceu que a redução de custos 
do CFA se deu pelo planejamento das viagens e compra com antecedência. Após discussão do 
assunto o Assessor Jurídico Adv. Abel esclareceu que se houve licitação, a compra só poderá 
ser realizada na agência licitada.

 
4.8  – Retorno da licitação para contratação de serviços especializados de engenharia 
– O Conselheiro e Presidente da Comissão Permanente de Licitação Adm. Jehu solicitou ao 
Plenário a homologação do processo licitatório referente à contratação de serviços 
especializados de engenharia que resultou no valor de R$11.000,00 (onze mil reais), 
apresentado pela empresa Construtora Morais & Lage Ltda. Que o processo foi na modalidade 

Pregão Presencial n 02/2016, tipo menor preço global e como objeto a contratação de empresa 
para prestação de serviços de Engenharia consistente na elaboração e emissão de laudo de 
avaliação de imóvel que melhor atenda às necessidades do CRA-MG para futura instalação da 
sua sede, baseado no laudo técnico arquitetônico de viabilidade funcional de imóvel elaborado 
pela empresa Voga Projetos Ltda. O Presidente Adm. Afonso Victor sugeriu que o Engenheiro 
seja apresentado na próxima reunião plenária. O Conselheiro e Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação Adm. Jehu informou que solicitará a Gerente de Administração e 
Logística Adm. Flávia Castro que entre em contato com o Engenheiro para apresentação na 
próxima reunião. 

 
4.9 – Retorno do leilão do veículo Astra – O Conselheiro Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação Adm. Jehu deu conhecimento que o leilão do veículo Astra foi deserto. 
Que solicitará parecer jurídico sobre a possibilidade de se iniciar o leilão com lance abaixo do 
que foi ofertado no mercado, devido aos fracassos dos outros leilões promovidos pelo CRA-MG. 

 
4.10 - Aprovação da doação de bens inservíveis e definição da entidade que irá receber os 
bens – O Conselheiro Vice-Presidente Administrativo e Financeiro Adm. Luciano informou que a 
comissão fez o levantamento e aprovou dar destinação aos itens inservíveis / irrecuperáveis, 
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porém deixou para plenária decidir a entidade que irá receber os bens. O Conselheiro Vice-
Presidente de Marketing Adm. Jehu informou que foram indicadas no ano passado várias 
organizações e que para esse ano poderão ser utilizadas as mesmas. O Conselheiro Vice-
Presidente Administrativo e Financeiro Adm. Luciano informou que levantará as indicações 
feitas no ano passado, certificará se quando da última destinação a organização resgatou os 
materiais e apresentará ao plenário. 

 
4.11 – Abertura do processo Administrativo para contratação de serviços especializados 
de atendimento no RI – O Conselheiro Vice-Presidente Administrativo e Financeiro Adm. 
Luciano solicitou autorização para contratação de serviços especializados de atendimento no RI, 
com preço médio de R$16.197,72 (dezesseis mil cento e noventa e sete reais e setenta e dois 
centavos) ao mês, para quatro auxiliares de atendimento. Apresentou o mapa de orçamento 
com cinco ofertas de cotação. Após apresentação do assunto o plenário aprovou, por 
unanimidade, o encaminhamento do processo administrativo para contratação de serviços 
especializados de atendimento no RI ao Conselheiro Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação Adm. Jehu para abertura de processo licitatório. 

 
4.12 - Abertura do processo Administrativo para contratação de empresa especializada na 
manutenção de equipamentos de ar condicionado da sede do CRA-MG – O Conselheiro 
Vice-Presidente Administrativo e Financeiro Adm. Luciano informou que apesar da eminência de 
compra de novos aparelhos de ar condicionados, a manutenção preventiva do ar condicionado 
da sede do CRA-MG deve ser feita até a troca, conforme orientação do Ministério da Saúde. 
Solicitou autorização para contratação de empresa especializada na manutenção de 
equipamentos de ar condicionado da sede do CRA-MG por dois meses, com preço médio anual 
de R$27.688,00 (vinte e sete mil seiscentos e oitenta e oito reais). Apresentou o mapa de 
orçamento com três ofertas de cotação. O Presidente Adm. Afonso Victor sugeriu a contratação 
por um período de quatro meses. Após discussão do assunto o plenário aprovou, por 
unanimidade, o encaminhamento do processo administrativo para contratação de empresa 
especializada na manutenção de equipamentos de ar condicionado da sede do CRA-MG ao 
Conselheiro Presidente da Comissão Permanente de Licitação Adm. Jehu para abertura de 
processo licitatório por quatro meses, até a compra dos novos aparelhos. 

 
4.13 - Abertura do processo Administrativo para contratação de serviços de Diagramação 
do jornal eletrônico do CRA-MG – O Conselheiro Vice-Presidente Administrativo e Financeiro 
Adm. Luciano solicitou autorização para contratação de serviços de diagramação do jornal 
eletrônico do CRA-MG, com preço médio bimestral de R$4.420,00 (quatro mil quatrocentos e 
vinte reais) e anual de R$26.520,00 (vinte e seis mil quinhentos e vinte reais). Apresentou o 
mapa de orçamento com três ofertas de cotação. Após apresentação do assunto o plenário 
aprovou, por unanimidade, o encaminhamento do processo administrativo para contratação de 
serviços de diagramação do jornal eletrônico do CRA-MG ao Conselheiro Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação Adm. Jehu para abertura de processo licitatório. 

 
5. MATÉRIAS INCLUÍDAS NA PAUTA. 
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Não houve.  

 
6. MANIFESTAÇÃO DOS CONSELHEIROS 
6.1 – Adm. Afonso Victor Vianna de Andrade – registrou : 

  Pauta da 1ª Assembleia do Sistema CFA/CRAs:  
1)        Parcelamento de anuidade para registro novo RN 462/15 e 382/10 - Com o incremento 
da atividade de fiscalização, muitos profissionais alegam dificuldade financeira e solicitam o 
parcelamento da anuidade na efetivação do registro, o que não é permitido pelas normativas do 
Sistema CFA/CRAs (RNs: 462/15 e 382/10). 
2)         Revisão do Ofício Circular nº 236/2011/CFA/CFR a respeito da inaplicabilidade do artigo 
15 da Lei 4.769 - Os prejuízos ao Sistema CFA/CRAs  pela conclusão da inexigibilidade de 
registro profissional pelos empresários individuais, uma vez que a pessoa física não constitui 
pessoa jurídica e portanto não se enquadra nas disposições do art. 15 da Lei 4.769/65 e do art. 
1º da Lei 6.839/80.  
3)        Convênio Conselho Federal de Administração e Receita Federa do Brasil - Acesso a 
dados cadastrais CPF e CNPJ - Reforçar a importância de reativar o convênio CFA e Receita 
Federal do Brasil para fins de consulta de banco de dados para atualização cadastral e 
atividades de fiscalização e cobrança. 
4)      Reavaliar a Tabela de Temporalidade Documental - Solicitar revisão da tabela de 
temporalidade documental, visando a  liberação de espaço físico tendo em vista a modernização 
tecnológica. 
5)            Adequação do CBO dos profissionais de Administração junto ao Ministério do Trabalho 
- 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. 
6)       Projeto de Lei do Senado nº 439/2015 - Alertar e promover discussão a respeito da 
complexidade e extensão do projeto em tramitação no Senado. 
7)          Projeto de Lei Complementar do Deputado Sandro Mabel sobre o ISSQN - Apresentar 
estratégias para viabilização e aprovação deste projeto. 
8)       Projeto de Tecnólogos e Técnicos de Nível Médio - Apresentar os prejuízos que os 
profissionais de administração poderão ter se o projeto não prosseguir. 
9)           Projeto de Lei 5.086/2013 - Alertar para os riscos de solicitar alteração na cota parte.  
10)      Projeto de Lei Dívida Ativa - Apresentar as dificuldades e as estratégias para que o 
projeto entre na Casa Civil. 
11)         Incluir Projeto de Lei 4.253 – Promover discussão de projetos que estão prejudicando 
os profissionais de administração. 
Informou que tendo em vista a importância dos assuntos que serão abordados pelo CRA-MG e 
que são de interesse de todo o Sistema CFA/CRAs, solicitou que sejam priorizados na pauta. 

 XXV ENBRA/2016 – Informou que conversou com o Presidente do CRA-MT Adm. Hélio 
Tito e participará da primeira reunião preparatória e de instalação do comitê gestor nacional do 
XXV Encontro Brasileiro de Administração – ENBRA, que será realizada nos dias 18 e 
19/02/2016 em Cuiabá/MT. 
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 Reunião com os Bancos: Itaú, Bradesco e Santander – Sugeriu que o Conselheiro Vice-
Presidente de Orientação e Fiscalização Profissional realize reuniões com os Diretores de 
Recursos Humanos dos Bancos Itaú, Bradesco e Santander para regularização das pessoas 
que estão atuando como administrador, sem registro. Informou que está à disposição para 
participar da referida reunião. 

 Jornal impresso Adm. Notícias – Edição Especial – Deu conhecimento que autorizou a 
impressão de 5.000 (cinco mil) exemplares do jornal Adm. Notícias – Edição Especial - no valor 
de R$ 10.350,00 (dez mil trezentos e cinquenta reais). O Conselheiro Vice-Presidente 
Administrativo e Financeiro Adm. Luciano informou que será aberto processo licitatório e a 
entrega dos jornais demorará aproximadamente 60 dias. 
 
6.2 - Adm. Antônio Eustáquio Barbosa – informou que tomou conhecimento do e-mail 
enviado pela Conselheira Vice-Presidente de Formação Profissional Adm. Célia referente ao 
impedimento da CEMIG na cessão do auditório para a realização do lançamento do GET de 
Finanças e Controladoria. Esclareceu que foi o facilitador no momento. Que um funcionário da 
CEMIG manifestou interesse em parceria nesse evento. Ressaltou a alteração da data do 
evento. Que ao saber da negativa da CEMIG entrou em contato com Conselheiro Adm. Gilson 
Elesbão que cedeu o auditório da ACMINAS e com o Adm. Gilson Carvalho da FIAT que não se 
opôs a alteração do local. Destacou que o SAEMG é um parceiro natural das ações que dizem 
respeito ao Administrador e que a intensão foi a melhor possível. 

 
6.3 - Adm. Gilmar Camargo de Almeida – informou: 

 Que a Prefeitura de Janaúba criou a “Casa do Empreendedor de Janaúba”, com o 
objetivo de incentivar o microempreendedoríssimo na região e propôs que o CRA-MG seja 
parceiro desta iniciativa, no sentido de orientar os trabalhos dos estudantes de Administração. 
Que recebeu a proposta de convênio e encaminhou ao Assessor Jurídico Adv. Abel para análise 
e considerações. Informou que a representante de Janaúba irá ajudar no projeto fazendo a 
orientação do trabalho dos estagiários.  

 Que o trabalho da Fiscalização está reluzindo no Sistema CFA/CRAs, pois recebeu cinco 
pedidos de CRAs para fazer benchmarking na fiscalização em Minas Gerias, sendo eles 
Roraima, Maranhão, Piauí, Rondônia e Acre. Informou ainda, que o CRA-AP também 
manifestou interesse, porém não formalizou. 

 
7  OUTRAS MANIFESTAÇÕES 
Não houve. 

 
 
8. 

 
Considerações Finais 

O Presidente Adm. Afonso Victor Vianna de Andrade registrou o retorno das férias do Assessor 
Jurídico Adv. Abel e encerrou a reunião às 16 (dezesseis) horas e 53 (cinquenta e três) minutos. 
Dela, lavrou-se esta Ata que foi aprovada e assinada pelos Conselheiros participantes desta 
sessão. 
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