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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 
AUTARQUIA CRIADA PELA LEI N° 4 769, DE 09/09/1965 

Ata da 1869° Reunião Plenária Ordinária 

Referência: Ata da 1869° Reunião Plenária Ordinária do Conselho Regional de Adminiètração 
de Minas Gerais 	 f 
Data: 04/12/2017 
Horário: 13h43 às 16h46 

Membros do Conselho 

iParticipantes desta reunião 

Adm. Aloysio Sebastião de Aguiar 	 Conselheiro Efetivo 

Adm. Antônio Eustáquio Barbosa 	 Conselheiro Efetivo 

Adm. Gilmar Camargo de Almeida 	 Conselheiro Efetivo 

Adm. Gilson Elesbão de Siqueira 	 Conselheiro Efetivo 

Adm. José Eustáquio de Vasconcelos Rocha 	 Conselheiro Efetivo 

Adm. Luciano Fernandes Novaes 	 Conselheiro Efetivo 

Adm. Magno Luiz Coelho de Moura 
	

Conselheiro Efetivo 	I 

Adm. Nourival de Souza Resende Filho 
	

Conselheiro Efetivo 

Adm. Paulo César Mageste de Carvalho 
	

Conselheiro Efetivo 

Adm. Raul Alberto Marinuzzi 
	

Conselheiro Efetivo 

Ausências Justificadas 
Não houve. 
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 
AUTARQUIA CRIADA PELA LEI N°4.769, DE 09/09/1965 

Ata da 1869° Reunião Plenária Ordinária 

Ordem da Reunião: 

1 

  

Ordem da Reunião 

 

    

1 	EXPEDIENTE 

O Presidente Adm. Antônio Eustáquio deu início à reunião cumprimentando os presentes e registrou, 
com pesar, o falecimento da Sra. Ivone Ferreira Ferraz Pereira, irmã da Conselheira Federal Adm. 
Sônia Ferreira Ferraz. Na oportunidade, registrou condolências aos familiares. 

1.1 	— Presenças Registradas 
O Presidente Adm. Antônio Eustáquio registrou a presença do Adm. Humberto Penna Orsini, CRA-
MG 01-018859/D, nesta sessão Plenária. 

2 	ORDEM DO DIA 

2.1 	— Exame de Julgamento de Processos Administrativos de Registro e Fiscalização: 
2.1.1 —Anexo 1— Processos de Solicitação de Registro. 
2.1.2 — Anexo II — Processos de Solicitação de Licença/Cancelamento. 
2.1.3 —Anexo III — Processos de Fiscalização. 
2.1.4 — Anexo IV — Processos de Isenção e Remissão de Débitos. 

• A Gerente de Relações Institucionais Adm. Flávia Borges apresentou os processos 
administrativos de registro, formalizando: 

Anexo I - Processos de solicitação de registro: 59 processos aprovados pelo Presidente Adm. 
Antônio Eustáquio "ad referendum" do Plenário, no período de 20/11/2017 a 03/12/2017, sendo 53 
registros de pessoa física e 6 registro de pessoa jurídica. O Conselheiro Adm. Nourival perguntou o 
motivo das reativações dos Registros Profissionais e a Gerente Adm. Flávia informou que fará o 
levantamento dos motivos apresentados pelos profissionais; 

Anexo II - Processos de licença e cancelamento de pessoas físicas e jurídicas: 80 processos 
distribuídos na presente sessão e homologação de 86 processos distribuídos em Plenárias 
anteriores; 

• Com a palavra, o Gerente de Orientação e Fiscalização Profissional Adm. Gilmar de Andrade 
registrou que o Presidente Adm. Antônio Eustáquio distribuiu, nesta sessão, 64 processos, conforme 
Anexo III, e que foram cumpridas todas as fases do Regimento de Fiscalização, dependendo, a 
partir deste momento, da análise do Conselheiro relator e homologação do Plenário. Ressaltou que 
14 processos, que estavam na posse dos Conselheiros Adm. Luciano Fernandes Novaes e Adm. 
Paulo César Mageste de Carvalho, distribuídos na Plenária 1867 de 20/11/2017, eram para 
homologação na presente sessão. Após análise dos Conselheiros relatores, dos 64 processos de 
fiscalização distribuídos, 41 foram concluídos, 7 ficaram de posse do Conselheiro Adm. Magno Luiz 
Coelho de Moura, 9 ficaram de posse do Conselheiro Adm. Luciano Fernandes Novaes e 7 ficaram 
de posse do Conselheiro Adm. Paulo César Mageste de Carvalho para posterior análise; 

• O Presidente Adm. Antônio Eustáquio Barbosa informou que não houve distribuição de 
processos de isenção e remissão, nesta sessão; 
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 
AUTARQUIA CRIADA PELA LEI N° 4 769, DE 09/09/1965 

Ata da 1869° Reunião Plenária Ordinária 

• Na sequência, o Presidente Adm. Antônio Eustáquio Barbosa solicitou a homologação dos 
processos abaixo, que foi aprovada, por unanimidade, pelo Plenário: 

• 59 processos de registro de pessoa física e pessoa jurídica; 
• 86 processos de licença e cancelamento de registro; 
• 55 processos de orientação e fiscalização profissional. 

2.2 	— Ata(s) Reunião (ões) Anterior (es) — considerações e assinaturas 
O Presidente Adm. Antônio Eustáquio Barbosa solicitou a Chefe de Gabinete Adm. Ana Rita que 
apresentasse o assunto. A Chefe de Gabinete Adm. Ana Rita deu conhecimento sobre as Atas: 
• Ata da Reunião Plenária Ordinária 1867 de 20/11/2017, registrando que não houve 
considerações dos Conselheiros; 
• Ata da Reunião Plenária Extraordinária 1868 de 27/11/2017, registrando que as 
considerações foram encaminhadas previamente, por e-mail, aos Conselheiros e se era necéssária 
a leitura das mesmas, sendo dispensada pelo Plenário. 	 1 
Na sequência, as referidas Atas foram aprovadas pelo Plenário e disponibilizadas para as 
assinaturas. 

2.3 	— Agenda da Semana — Conselheiros 

2.3.1 — Adm. Nourival de Souza Resende Filho — Registrou que como Vice-presidente de 
Formação Profissional se reunirá com os colaboradores do GET Master, na presente data, 
04/12/2017, na Sede do CRA-MG, no período da noite. 

3 MATÉRIAS PENDENTES DA SESSÃO ANTERIOR 

3.1 	— Posicionamento referente aos trabalhos da Comissão para Estudo de Convênios com 
Hotéis e Implantação de Cartão Corporativo — O Presidente Adm. Antônio Eustáquio passou a 
palavra ao Conselheiro Adm. Magno para apresentação do assunto. O Conselheiro Adm. Magno 
registrou que com relação ao cartão corporativo, que o prazo para poder concluir os trabalhos 
finaliza em 04/01, faltando ainda 30 dias para a equipe poder concluir os trabalhos. Que gostaria 
apenas de dar um retorno para o Plenário de como andam os trabalhos até a presente data. Que a 
comissão fez um levantamento e identificou a viabilidade. Que há sim viabilidade para implantação 
do cartão corporativo. Entretanto, que alguns cuidados devem ser tomados no que se refere à 
maneira de executar a implantação desses cartões e algumas definições também. Que por isso, foi 
solicitada uma consulta à equipe jurídica do CRA-MG para verificar se a implantação do cartão feriria 
alguma normativa, alguma resolução interna do CRA-MG ou do CFA. Que obteve como resposta a 
esta consulta, a informação de que o regulamento do CFA, na qual o regulamento do CRA-MG está 
vinculado, não há nenhuma previsão para utilização de cartão corporativo. Que não há previsão para 
utilização do cartão, como não há previsão também para a não utilização. Que nenhum impedimento 
sobre cartão é descrito na norma. Que o único aspecto observado pelo parecer jurídico é que, no 
que se refere aos procedimentos de pagamento, do valor das diárias ou dos gastos relacionados a 
um deslocamento ou a alimentação ou a hospedagem, o que for, é que na RN está previsto que o 
pagamento deve ser feito antecipadamente mas não disse como. Que sendo assim, para verificar 
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em relação aos procedimentos, foi solicitada uma consulta ao CFA, que foi feita no último dia 24/11, 
diretamente ao Presidente do CFA, para verificar se o CFA tem algum impeditivo, alguma norma, 
algum regulamento para isso. Que em não havendo nenhum impedimento ou havendo, o CFA vai 
direcionar o CRA-MG. Que assim poderá prosseguir com as tratativas e o que deverá ser feito para 
poder implantar. Que foi verificada que há viabilidade sim, tem que apenas verificar de que maneira 
que o CRA-MG poderá implementar o cartão corporativo de modo que cumpra a orientação do CFA. 
O Conselheiro Adm. Nourival registrou que é uma boa ação, tendo em vista alguns questionamentos 
de colegas Conselheiros. O Presidente Adm. Antônio Eustáquio reforçou que o procedimento é 
pioneiro em termos de Conselho. 

3.2 	— Solicitação de revisão da Súmula 45 - Administrador Sócio Proprietário da sociedade 
— O Presidente Adm. Antônio Eustáquio passou a palavra ao Conselheiro Adm. Magno para 
apresentação do assunto. O Conselheiro Adm. Magno registrou que foi feito um levantamento das 
últimas Atas e em uma das Atas constou que esse assunto não havia sido, ainda de todo, 
encerrado. Que a Súmula 45 prevê que o sócio proprietário que conste em contrato social, deve ser 
registrado no Conselho. Que houve uma mudança dessa Súmula, dizendo que não, se ele 
simplesmente figurar no Contrato Social, mesmo sendo Administrador, não necessariamente ele tem 
que ser registrado. Que isso gerou alguns, não sabendo quantificar, cancelamentos e gerou um 
entendimento divergente, inclusive da própria Assessoria Jurídica, no que se refere ao objetivo até 
mesmo do Conselho. Que foi solicitado à Assessoria Jurídica que fizesse um parecer e assim 
gostaria de ler o parecer para que o Plenário avaliasse se é pertinente ou não a manutenção dessa 
Súmula, uma vez que há um cenário de redução no número de registros e o crescimento da saída 
de registro, dos cancelamentos, está maior do que o crescimento obtido de novos registrados. Que a 
Súmula 46 foi então editada pelo jurídico, com base no parecer, e como esse parecer é extenso, 
acredita que foi disponibilizado para todos. Na oportunidade, o Assessor Jurídico Adv. Abel informou 
que o parecer foi disponibilizado em março de 2017. O Conselheiro Adm. Magno deu continuidade 
registrando que o entendimento que possui nessa questão é o de que este sócio deve ser registrado 
e o fato dele não ser registrado gera mais trabalho para o pessoal da fiscalização que tem que ir in 
loco para ver se o sócio administrador que consta em contrato social está ou não exercendo a 
atividade de administração. Que poderia ter isso sem a necessidade da fiscalização, pois o 
Administrador deveria então comprovar que ele não exerce. Da forma atual, é o CRA-MG que tem 
que comprovar que ele exerce, e imagina o gasto que isso vai gerar para o sistema em termos de 
deslocamento, diligências, etc. A conclusão, após o debate e o estudo da pesquisa, é o 
entendimento de que o sócio administrador e o administrador não sócio, nomeados no contrato 
social em ato separado como administradores da sociedade, devem registrar-se no CRA, devido à 
habilitação na Ciência da Administração e o pleno exercício da profissão. O entendimento é de que, 
se ele figura como sócio administrador do contrato social, sendo Administrador, ele é apto e é bem 
provável que exerça a gestão, a Administração e aplica as Ciências da Administração dentro da 
empresa. Que diante do que consta das normas do CRA-MG e CFA, e pelos motivos acima 
explicitados, recomenda a alteração da Súmula, e que o CRA-MG deverá exigir o registro 
profissional do administrador sócio proprietário e do administrador não sócio, responsáveis pela 
administração da sociedade, conforme previsto no contrato social ou em ato separado, não sendo 
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Ata da 1869° Reunião Plenária Ordinária 

cabível o cancelamento do registro sob o argumento de que não há o exercício de atividade de 
Administrador. Que o Administrador pode pedir o cancelamento do registro, mas deverá 
fundamentar de que de fato não há o exercício dele como Administrador e não o CRA-MG precisar 
diligenciar a fiscalização, para verificar se há ou não há a atividade de Administração. O Conselheiro 
Adm. Magno solicitou o debate novamente e que se for esse entendimento de que o sócio 
administrador, formado em Administração, não tenha que ter registro, que isso seja levado então a 
reunião dos Presidentes dos CRAs para que esse debate seja feito em nível nacional, pelo CFA. O 
Conselheiro Adm. Magno explicou que a Súmula CRA-MG contradiz, inclusive, a orientação do CFA. 
Que a Súmula 20 do CFA é que regulamenta isso. Que o CRA-MG criou uma Súmula, mudando a 
Súmula do CFA. Que se o CRA-MG é inovador, se de fato essa prática do sócio administrador, 
formado em Administração não ter que ser registrado, que leve isso então na reunião dos 
Presidentes dos CRAs e debata lá. O Conselheiro Adm. Magno concluiu solicitando ao Presidente 
Adm. Antônio Eustáquio que verificasse com o Plenário se mantinha a Súmula ou deliberasse pela 
obrigatoriedade do registro. Na sequência, o Presidente Adm. Antônio Eustáquio colocou em 
votação o assunto apresentado. O Conselheiro Adm. Raul Marinuzzi registrou que é interessante 
realizar consulta ao CFA. O Conselheiro Adm. Gilmar Camargo ponderou que se a Súmula é 
contrária à RN do CFA, que ela deve ser substituída e que seja feita consulta ao CFA. Que, em seu 
entendimento, a Súmula determina a diligência da fiscalização para cancelamento do registro e que 
a Súmula aprovada pelo CRA-MG está compatível com a legislação do CFA. A Gerente de 
Relações Institucionais Adm. Flávia Borges fez a leitura da Súmula CRA-MG que está vigente. O 
Conselheiro Adm. Gilmar Camargo fez a leitura novamente da Resolução do CFA a fim de 
esclarecer as dúvidas. O Gerente de Orientação e Fiscalização profissional Adm. Gilmar Andrade 
pediu a palavra ao Presidente e registrou que a área não está obtendo eficiência nas diligências 
uma vez que, a maioria das empresas, é de pequeno porte. A fiscal Adm. Ana Vilma apresentou 
as dificuldades da área em conseguir os documentos comprobatórios exigidos na Resolução e 
sugeriu que o CFA estabeleça uma norma para os referidos casos. Sugeriu também que a área 
de Relações Institucionais solicite os documentos comprobatórios no momento da solicitação de 
cancelamento. O Assessor Jurídico Adv. Abel registrou que a Resolução Normativa do CFA não 
está em conformidade com a Lei 4.769/65 e citou o Art. 1.0110  do Código Civil, que trata da 
Administração, informando que há incongruência das legislações. O Presidente Adm. Antônio 
Eustáquio colocou em votação a manutenção da Súmula 45 e encaminhamento do assunto ao 
CFA. O Conselheiro Adm. Gilson registrou que estava tomando conhecimento do assunto naquele 
momento e acompanhou a proposta do Conselheiro Adm. Magno. O Conselheiro Adm. Luciano 
Novaes parabenizou pelo debate da questão e votou pelo encaminhamento ao CFA devido aos 
novos fatos apresentados. Reforçou a importância de apresentar todas as informações com 
antecedência aos Conselheiros para estudo prévio e que se não houvesse esse debate, que 
acompanharia a proposta do Conselheiro Adm. Magno. O Conselheiro Adm. Rocha votou pela 
aprovação da Súmula 46, apresentada pelo Conselheiro Adm. Magno. O Conselheiro Adm. 
Nourival registrou ser contrário a proposta apresentada e integralmente a favor da Resolução 
Normativa CFA n° 293, de 10/10/2004, principalmente ao que se refere no Art. 1°. Que a redação 
da legislação está correta e que se o CRA-MG duvidar de alguma informação prestada pelo 
registrado, que a fiscalização deverá ir à campo para comprovar. O Conselheiro Adm. Aloysio 
registrou que a questão já havia sido debatida, acompanhou as justificativas apresentadas pelo 
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Ata da 1869° Reunião Plenária Ordinária 

Conselheiro Adm. Nourival e ponderou que a posição do legislativo é desfavorável ao CRA-MG. 
Após discussão do assunto e considerações, o Plenário, decidiu pela manutenção da Súmula 45 
e levar o assunto para debate na próxima Assembleia de Presidentes do Sistema CFA/CRAs, por 
8 votos a 2, sendo dos Conselheiros Adm. Magno e Adm. Rocha que votaram pela aprovação da 
nova Súmula apresentada. 

3.3 	— Considerações sobre a solicitação do Conselheiro Adm. Luciano, na Plenária 1866 de 
06/11/2017, referente a inclusão de todas Resoluções Normativas do CRA-MG no site — O 
Presidente Adm. Antônio Eustáquio solicitou que a Assessora de Auditoria e Compliance Adm. 
Eliane apresentasse o assunto. A Assessora Adm. Eliane registrou que, conforme solicitação do 
Conselheiro Adm. Luciano Novaes, foi verificada a capacidade de armazenamento do site do 
Conselho e que as Resoluções Normativas do CRA-MG vigentes serão incluídas. Que no Portal da 
Transparência, a legislação prevê a publicação dos últimos 3 anos, mas que será avaliado uma nova 
"janela" no site para publicação. 

4 MATÉRIAS DE PAUTA 

4.1 — Comunicado sobre a convocação e posse do Conselheiro Efetivo em razão da 
renúncia do Adm. Afonso Victor Vianna de Andrade — O Presidente Adm. Antônio Eustáquio 
registrou que em razão da renúncia do Adm. Afonso Victor Vianna de Andrade, o Conselheiro 
Suplente Adm. Dante Grassi Pinto Ferreira seria o novo Conselheiro Efetivo. Porém, o Conselheiro 
Adm. Dante declinou do convite justificando motivo de saúde e indisponibilidade de tempo por 
motivo do Doutorado. Diante disso, conforme § 1° do art. 70  do Regimento Interno do Conselho 
Regional de Administração de Minas Gerais, aprovado pela Resolução Normativa do CFA n° 429, de 
11 de dezembro de 2012 e art. 4° da Resolução Normativa CFA n.° 279, de 11 de agosto de 2003, o 
Conselheiro Suplente Adm. Gilson Elesbão de Siqueira assumiu o cargo de Conselheiro Efetivo, O 
Conselheiro Adm. Luciano Novaes registrou que o CRA-MG possui excelentes Conselheiros 
Suplentes, mas levantou um questionamento se o Conselheiro Suplente Adm. Dante deveria 
renunciar ao cargo de Conselheiro do CRA-MG para, então, nomear o Conselheiro Adm. Gilson, 
conforme da RN CFA n° 279, de 11/08/2003. Recomendou uma avaliação minuciosa da legislação 
para preservar o Conselheiro Adm. Gilson e o Presidente Adm. Antônio Eustáquio. Sugeriu que os 
Conselheiros Adm. Dante e Adm. Gilson permaneçam como Conselheiros Suplentes. O Assessor 
Jurídico Adv. Abel informou que a legislação foi estudada com cuidado e apresentou suas 
considerações com base na RN CFA n° 279, que foram reforçados pela Chefe de Gabinete Adm. 
Ana Rita. O Conselheiro Adm. Nourival questionou se é legal o Conselheiro Adm. Dante permanecer 
como Conselheiro Suplente e que é a favor da posse do Conselheiro Adm. Gilson como Efetivo. Que 
devido as dúvidas de interpretação, da RN, recomendou que o processo seja instruído e formalizado 
para não gerar dúvidas quanto à Administração na atual gestão. O Conselheiro Adm. Luciano 
Novaes reforçou que o Presidente Adm. Antônio Eustáquio deve ter cautela. Após a discussão do 
assunto, o Presidente Adm. Antônio Eustáquio registrou, conforme já explicado, que o Conselheiro 
Adm. Gilson está empossado como Conselheiro Efetivo, em consonância com o Regimento do CRA-
MG e RN CFA n° 279, de 11/08/2003. Que ocorrerá votação do Plenário quando houver eleição de 
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membro da Diretoria Executiva. 

4.2 — Informações prestadas ao Ministério Público Federal, por intermédio do Sistema 
Sisconta Eleitoral — O Presidente Adm. Antônio Eustáquio informou que em atendimento ao 
Ministério Público Federal, o CRA-MG, por meio da área de Orientação e Fiscalização Profissional, 
envia mensalmente, pelo Sistema Sisconta Eleitoral, a relação de inscritos no Conselho que foram 
excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão competente, em decorrência 
de infração ético-profissional. Que em 23/11/2017, o Sistema foi alimentado com a informação de 
que não houve ocorrência, sob o recibo de transmissão (recibo código n° 012204). 

4.3 — Oficio n° 2000/2017/CFA - Esclarecimentos sobre o Projeto de Lei do Senado PLS 
280/2017 — O Presidente Adm. Antônio Eustáquio Barbosa solicitou ao Conselheiro Adm. Nourival 
que apresentasse o assunto. O Conselheiro Adm. Nourival informou que Ofício Circular n° 
2000/2017/CFA, referente aos Esclarecimentos sobre o Projeto de Lei do Senado PLS 280/2017 foi 
encaminhado aos Conselheiros previamente e solicitou manifestação ao Plenário, o que não houve. 

4.4 	— Aprovação das minutas das Resoluções Normativas do CRA-MG que dispõem sobre 
os valores, taxas, multas e dá outras providências — O Vice-presidente Adm. Aloysio solicitou 
que o Gerente de Planejamento e Gestão Financeira Adm. Wendell fizesse a apresentação do 
assunto. O Gerente Adm. Wendell informou que foram encaminhadas previamente as minutas das 
Resoluções Normativas internas, conforme Anexo IV, e o objetivo foi definir alguns prontos do CFA, 
que ficaram a critério dos Regionais, como a aplicação dos descontos (já aprovados, por maioria: * 
10% para pagamento da anuidade até 31/01/2018; * 5% para pagamento da anuidade até 
28/02/2018; * 0% para pagamento da anuidade até 30/03/2018 para Pessoa Física e Pessoa 
Jurídica com capital até R$5.000,00 e sem fins lucrativos, na 1868° Plenária Extraordinária, de 
27/11/2017), isenção das anuidades (i a  anuidade) e parcelamento da 1° anuidade. O Conselheiro 
Adm. Luciano Novaes questionou se os valores constantes nas minutas eram exatamente os 
definidos pelo CFA ou se estavam dentro de um limite estipulado pelo Conselho Federal. O Gerente 
Adm. Wendell informou que pela RN CFA vigente, o desconto poderia ser de até 30% e o que foi 
amplamente discutido em Diretoria foi de 10%, 5% e 0%, conforme já mencionado. O Conselheiro 
Adm. Luciano Novaes considerou, em razão da crise econômica do país, uma possibilidade de 
conceder descontos maiores, o que foi seguido pelo Conselheiro Adm. Paulo Mageste. O Gerente 
Adm. Wendell reforçou que o Plenário, na 1868° Plenária Extraordinária, de 27/11/2017, por 6 votos 
a 4, aprovou os referidos descontos e procedimentos. O Conselheiro Adm. Luciano Novaes registrou 
que sendo assim, não tinha mais necessidade de votação, sendo automáticas as Resoluções 
Normativas. O Conselheiro Adm. Paulo Mageste registrou que não votou na aprovação do 
orçamento, pois o planejamento não foi apresentado previamente, que o assunto deveria ter sido 
discutido pelo Plenário e apontou um erro material nas RNs, constando o ano de 2017. O 
Conselheiro Adm. Nourival informou que se as propostas de desconto foram aprovadas no 
orçamento, não é o momento de fazer alteração. O Conselheiro Adm. ,Rocha recomendou que os 
valores dos descontos não fossem alterados, uma vez que há queda na expectativa de receitas 
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financeiras para o próximo exercício, devido ao cenário econômico. Após discussão do assunto e 
considerações, o Gerente Adm. Wendell registrou que fará as correções necessárias nas RNs, 
referentes ao erro material e que as mesmas estavam aprovadas conforme votação na 1868° 
Plenária Extraordinária, de 27/11/2017, o que foi acatado por todos. 

4.5 — Oficio Circular n° 277/2017/CFA - Classificação final do Prêmio Belmiro Siqueira de 
Administração 2017 — O Presidente Adm. Antônio Eustáquio solicitou que o Presidente da 
Comissão de Julgamento do Prêmio Belmiro Siqueira de Administração Adm. Aloysio fizesse a 
apresentação do assunto. O Conselheiro Adm. Aloysio deu conhecimento do Ofício Circular n° 
277/2017/CFA, que trata da Classificação final do Prêmio Belmiro Siqueira de Administração 2017. 
O Conselheiro Adm. Nourival registrou que o mineiro Felipe Diogo Duarte foi aprovado na 
modalidade Artigo Acadêmico, O Conselheiro Adm. Luciano sugeriu que o CRA-MG faça contato 
com o premiado e o Conselheiro Adm. Nourival registrou que já foi feito contato e que a premiação 
será formalizada. 

4.6 — Programa de Empregabilidade — CRA-MG — 2017 — O Conselheiro Adm. Nourival 
registrou que houve um aumento do número de cancelamentos de registros profissionais por motivo 
de desemprego, o que retrata o cenário atual do país. Em razão disso, a área de Formação 
Profissional, juntamente com o GET Master, desenvolveu um Projeto de Empregabilidade, cuja 
finalidade é divulgar um cadastro de profissionais registrados no CRA-MG que estão em busca de 
uma oportunidade de emprego. Que no dia 13/12/2017, haverá uma mesa redonda com a 
participação do CRA-MG e de empresas de recursos humanos, conforme Anexo V. Ressaltou que 
conta com o apoio do Vice-presidente de Marketing Adm. Gilmar Camargo para realizar um trabalho 
de qualidade. O Conselheiro Adm. Luciano Novaes perguntou se este projeto é um trabalho 
desenvolvido pelos GETs e o Conselheiro Adm. Nourival registrou que sim, foi desenvolvido pelo 
GET de Gestão de Pessoas. O Conselheiro Adm. Luciano Novaes perguntou se a RN referente aos 
GETs já foi publicada e o Conselheiro Adm. Nourival registrou que a mesma está vigente e será 
publicada no site do CRA-MG. 

4.7 	— Análise da Lei n° 5.172 de 25 de outubro de 1966, no seu Art. 156 — O Conselheiro Adm. 
Luciano Novaes registrou que realizou estudo no Art. 156 da Lei n° 5.172, de 25/10/1966, que trata 
de extinção de créditos tributários e deu início a apresentação, conforme Anexo VI. Registrou que o 
assunto já é de conhecimento de alguns dos Conselheiros, mas que é novidade para os 
Conselheiros Adm. Paulo Mageste e Adm. Magno. Informou que as anuidades do CRAWG 
prescrevem caso não sejam quitadas e que existe um procedimento legal que deve ser seguido para 
baixa. Que deve ser apresentado um processo administrativo instruído ao Plenário, mostrando a 
perda de receita e os esforços que foram feitos para recebimento. Apresentou os valores prescritos 
nos exercícios de 2015 e 2016 e as principais razões que levam á essa prescrição, sendo: * Lei 
12.514/2011 que limita a execução fiscal em 4 anuidades; * Vulnerabilidade do Cadastro. Na 
sequência, o Conselheiro Adm. Luciano perguntou como está a programação para as baixas por 
prescrição referentes às anuidades de 2012. O Gerente de Planejamento e Gestão Financeira Adm. 
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Wendell informou que tomou conhecimento de divergência de entendimento referente à Lei 
12.514/2011, que limita a execução fiscal a partir de 4 anuidades e que, neste caso, o prazo 
prescricional passaria a contar a partir da 4a  anuidade. Que identificou algumas jurisprudências 
acerca do assunto e submeteu consulta á Assessoria Jurídica. O Conselheiro Adm. Luciano Novaes 
perguntou se o Gerente Adm. Wendell possui o valor previsto de baixa por prescrição da anuidade 
de 2012 e o Gerente Adm. Wendell informou que não possui neste momento e poderá fazer um 
levantamento. O Conselheiro Adm. Luciano Novaes recomendou que quando o referido assunto for 
colocado em pauta, que venha um processo instruído, com antecedência mínima de 15 dias para 
análise dos Conselheiros, por se tratar de um assunto de grande importância e registrou que a baixa 
por prescrição distorce a demonstração contábil do balanço patrimonial e que se acumular para o 
próximo ano, acredita que será mais de dois milhões para baixar. O Assessor Jurídico Adv. Abel 
registrou que o Código Tributário Nacional está em vigor desde 1966 e que a prescrição é 
considerada anualmente. Que recentemente foi julgada a constitucionalidade da Lei 12.514, pelo 
STF, e que existe um entendimento esporádico, que ocorreu no Estado de Santa Catarina, que teria 
alterado o entendimento sobre a prescrição da anuidade dos Conselhos Profissionais. Que ao invés 
de levar em consideração o exercício, a contagem seria após a soma de quatro anos. Reforçou que 
essa decisão não é unânime, que é apenas um entendimento jurisprudencial do Tribunal de Santa 
Catarina e que existe atualmente uma insegurança jurídica. Informou que, diante da solicitação do 
Gerente Adm. Wendell, a Assessoria Jurídica está realizando um estudo para avaliar a possibilidade 
de seguir a orientação jurisprudencial ou não. Que será um parecer jurídico alinhado com o 
Conselho Federal de Administração. Na oportunidade, registrou a presença das Advogadas Dra. 
Amanda e Dra. Edina, durante a discussão do assunto. 

5 MATÉRIAS INCLUÍDAS NA PAUTA 

5.1 	— Apresentação do estudo conclusivo sobre a viabilidade das Seccionais do CRA-MG — 
O Presidente Adm. Antônio Eustáquio passou • a palavra ao Conselheiro Adm. Magno para 
apresentação do assunto. O Conselheiro Adm. Magno deu início a apresentação, conforme Anexo 
VII e registrou que era um relatório conclusivo da análise da viabilidade das Seccionais. Solicitou 
que as dúvidas e considerações julgadas pertinentes fossem apresentadas ao final. Registrou que 
as Seccionais já estavam definidas, apesar da Centro-Sul, cidade de Lavras, ter deixado de existir 
no ano de 2017, foi considerada no estudo porque os dados recebidos incluíam essa Seccional. 
Informou que os dados recebidos das áreas se referiam até junho de 2017, por isso a análise até 
esse período. Que iniciou o raciocínio com a análise dos registros, que é o item gerador de demanda 
e objetivo do CRA-MG. Que são as instituições de ensino que formam profissionais em 
Administração, como bacharéis, tecnólogos, e agora com a nova Resolução do CFA, mestres e 
doutores e por isso o CRA-MG deve trabalhar, criando mercado para os profissionais, para que o 
jovem, que decide por uma carreira acadêmica, de Tecnólogo ou Bacharel, tenha interesse pelo 
curso de Administração. Que nesse sentido, construiu as análises e as conclusões do estudo. Que o 
CRA-MG deve ser proativo e não simplesmente aguardar que o profissional venha se registrar. Que 
fez uma avaliação com relação á quantidade de registros, considerando registros de pessoa física: 
Administrador, Tecnólogo e outros (entram mestres e doutores, mas a representatividade deles 
ainda é pequena) e registros de pessoa jurídica. O objetivo foi mostrar que há alguma evolução, ou 
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seja, que o número de registro tem crescido, o que é natural, uma vez também que a população está 
crescendo. Ponderou se o referido aumento no número de registro condiz com o potencial de 
aumento que poderia ocorrer, se o CRA-MG está atuando de fato na geração da demanda ou sendo 
reativo e aguardando os profissionais se registrarem. Destacou novamente a importância do CRA-
MG em trabalhar as Instituições de Ensino desde o início. Que seria interessante saber quantos 
profissionais se formam em Administração e quantos de fato se registram e fazer um trabalho desde 
o início, quando ele está no primeiro período. Que acredita que o número atual de registros em 
relação ao número de formandos é bem modesto. Que observou que o registro de Tecnálogo é 
maior, mas porque muitas vezes o profissional se forma como tecnálogo, e quer o status de título de 
formação superior e talvez seja aquele que ainda se sente muito valorizado por ser registrado. Que 
então é normal que o crescimento de tecnálogo tenha sido maior. No caso das pessoas jurídicas, 
informou que o registro também apresentou crescimento, e que chegou a conclusão: que aumentou 
a base, e assim aumentou a quantidade de registro, não porque o CRA-MG efetivamente 
implementou uma ação proativa para que essa base aumentasse, pois se fosse assim, outros dados 
também mostrariam o mesmo comportamento. Que fez uma análise horizontal da quantidade de 
registro com base nos dados que recebeu, ou seja, o crescimento de um mês pro outro, desde 2015 
até o primeiro semestre de 2017. Que a região norte teve o maior crescimento de Administrador, que 
o crescimento de Tecnálogo foi maior na leste e no sul, e pessoa jurídica na região norte, que é a 
mais representativa em termos de crescimento. Que na região metropolitana, o crescimento está 
pequeno e é onde está o maior número de IES, o maior número de Administradores, maior número 
de profissionais, de poder aquisitivo e com 34 municípios. Que entende que na região norte o 
profissional tenha a percepção do registro que precisa de fato. Registrou que é essa percepção de 
necessidade que o CRA-MG precisa trabalhar. Que a média de crescimento do Administrador foi 14 
e de Tecnólogo 40. Que acredita que, com uma ação mais direcionada desde a base na entrada da 
faculdade, poderá ser mudado esse quadro, porque uma coisa é você está crescendo, mas o outro 
dado é o número de cancelamentos. Observou, quanto aos cancelamentos, pela análise horizontal, 
que a base de cancelamentos diminuiu na oeste, triângulo e paranaiba, ou seja, o número de 
cancelamento que no primeiro semestre de 2017 foi menor que o número de cancelamentos no 
primeiro semestre de 2015. Mas, nas outras regiões aumentaram, na Metropolitana dobrou, teve um 
crescimento de quase 50%, em média 47%, ou seja, se continuar tendo um crescimento nesse 
patamar de 47, com um crescimento de registro de 14, em algum momento essas curvas vão se 
cruzar, provavelmente, daqui a 2 anos ou 3 anos. Em alguns casos, talvez daqui a 10 anos ou 12 
anos. Registrou que o importante é que o número de cancelamentos está aumentando numa 
progressão maior do que o número de registros. Que acredita que esses dados não eram novidades, 
apenas o estudo para poder comprovar isso. Que verificou por uma análise vertical do número de 
registros, por região: que em média, 90% dos que cancelam são Administradores, 5% Tecnólogos e 
outros e 5% de pessoa jurídica. E que os dados estão diretamente proporcionais ao número de 
registros. Que analisou o custeio para verificar quanto custa ao CRA-MG para manter essas bases. 
Que na regional norte, por exemplo, 38% das despesas de custeio são com aluguel, 29% com bolsa 
de estágio, sendo as maiores despesas nas Seccionais que possuem empregados. Que dessas 
seccionais, ressaltou o percentual de çusteio com empregado, sendo na centro-leste de 60%, na sul 
de 68%, na região do triângulo de 52% e na metropolitana de 85%. Registrou que seria interessante 
ter um padrão e exemplificou que os valores de aluguéis variam de mil reais e pouco a dois mil e 
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quinhentos reais. Ponderou o que justifica um aluguel tão mais elevado numa região em relação a 
outra e registrou que seria importante um entendimento para que se possa, quando definir o 
orçamento ou quando definir uma estratégia, nos próximos períodos, nos próximos exercícios, 
pensar em padrão e parâmetro. Que a distribuição quanto a origem, 83% da nossa receita vem do 
Administrador, 3% do Tecnólogo e outros e 12% da pessoa jurídica. Ou seja, o Administrador ele é, 
de certa forma, se fizer uma curva ABC, se for usar pareto 80/20, ele sozinho já é a curva A. 
Ressaltou que se a receita está vindo com o Administrador, espera-se que aquela estrutura de 
custeio tem que ser para atendê-lo, pois ele vai criar valor e assim trazer outros profissionais a se 
registrarem. Que o CRA-MG, além dos convênios, como UNIMED, descontos em instituições de 
ensino para pós graduação, deve pensar em outras alternativas para agregar ainda mais valor. Que 
os eventos que o CRA-MG faz, as palestras, os fóruns e os seminários, de certa forma, é o que mais 
toca o Administrador, a percepção dele, ele vir participar de um Grupo de Estudo Temático, que é 
importante porque ele cria network e o que ele está buscando quando está dentro de um Conselho 
como o nosso, é network (relacionamento, recolocação, melhorar a empregabilidade, criar valor para 
o currículo dele). Que fez uma avaliação dos custos com eventos e que estes valores são variáveis, 
ocorrendo numa mesma região custo médio de seiscentos reais no 1° semestre de 2015 e custo 
médio de três mil e quatrocentos reais no 2° semestre do mesmo ano. Reforçou a necessidade da 
questão da parametrização de ações. Na oportunidade, registrou agradecimento aos funcionários 
Adm. Flávia Borges, Adm. Wendell e Adm. Gilmar de Andrade que forneceram os dados para a 
viabilidade desse estudo. Que os custos de um evento devem ser relacionados diretamente ao 
retorno obtido. Que a base de registros deu a informação de que na região norte, teve um ganho de 
20% entre 2015 e 2017, de registros. O maior ganho foi nessa região, norte, é incrível que o maior 
ganho é nessa região, o maior número de registrados também está nela, o maior, em termos de 
percepção de valor do CRA-MG também está nela. Que o objetivo dos eventos é dar retorno e criar 
valor para o Administrador, mas que com isso também, ele percebendo o valor, o CRA-MG terá 
novos inscritos, novos registrados. Na sequência, demonstrou os gastos com eventos por região e 
por número de registros que conseguiu naquela região. Ressaltou que na metropolitana, o gasto da 
região é bem baixinho porque tem estrutura, então, o custo por registro é bem menor. Apresentou 
um custo de registro de cento e vinte e três a cento e setenta e sete na região centro-norte, e que 
por isso, o CRA-MG, não deve deixar de fazer eventos na região, mas pensar e ser bem estratégico 
e ser algo que de fato vai alcançar o público. Que no norte já tem um crescimento considerável, é o 
que o CRA-MG tem maior ganho, então, talvez realizar eventos numa proporção menor. Que é 
necessário definir estratégias para diferentes regiões, é preciso conhecer essas regiões, como 
conhecer os clientes. Que apurou o resultado, seccional por seccional e observou que se fosse falar 
de iniciativa privada, não houve seccional com prejuízo. Ressaltou que o objetivo não é ter lucro, 
mas tem que ter sustentabilidade, tem que ter a reversão e tem que transferir, isso tem que ser 
revertido em valor pro Administrador. Quando fez essas avaliações, esses cálculos, a apuração, teve 
receio de que fosse apresentar algum problema deficitário e não tem déficit nas seccionais. Que os 
valores estão bem aplicados, o capital está sendo gerido e aplicado, e que talvez pensar em 
estratégias para alcançar mais, fazer ainda mais. Destacou que da mesma forma que, com as 
outras, a única que apresentou déficit de semestre foi a metropolitana, em função também de ser a 
que tem 84% do valor geral. Que fez uma análise de quanto faturou pelos boletos enviados. Que 
depois de abril até dezembro a inadimplência não cresce, a inadimplência só pode é cair, porque já 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 
Av. Afonso Pena, 981, 10  andar, Centro, Belo Horizonte G, CEP: 30130-002. (31) 3218-4500. xnvw.cramg.org.br. cramg@cramg.org.br  

Seccionais: Divinópolis (37) 3212-4401 	overnador Valadares (33)3221-3930 - Ipatinga (31) 3842-4882 - 
Juiz de Fora (32) 3215-5812 - Montes Claros 	222-2777 - Pouso Alegre (35) 3421-2143 - Sete Lagoas (31) 37749031-  

Uberlândia (34) 3236-3230 U 	 444 - Varginha (35) 3222-4198 - Uberaba (34) 3325-8725 

Página 11 de 



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 
AUTARQUIA CRIADA PELA LEI N° 4 769, DE 09/09/1965 

Ata da 1869° Reunião Plenária Ordinária 

emitiu os boletos todos no início do ano. Que está se referindo especificamente de anuidades, e não 
a taxas, emolumentos, etc. Que a inadimplência, a taxa de recusa está girando, em média, 60% nos 
últimos três anos. Que é um número elevado. Destacou que a desatualização de cadastro é outro 
aspecto que pode ter contribuído para essa taxa de recusa alta. Que analisou também as receitas e 
teve como média de crescimento 20%. Que não se pode afirmar que a receita cresceu 20% no total 
não, porque, aumentou o número da base de Administradores, aumentou o número de boletos e o 
valor das anuidades. Que destaca a preocupação que, se continuar assim, em três anos, haverá 
problema de sustentabilidade. Que o trabalho nas seccionais devem ser feitos de maneira 
estratégica, pensando em criar valor para o Administrador e gerar resultado para o Conselho. Na 
sequência, apresentou o número de cancelamento. Que o cancelamento está crescendo na ordem 
de 47% a 50% em média, e uma receita crescendo 20% não vai conseguir suprimir, haverá 
problema de caixa no futuro. Finalizou, informando que acredita que, como os dados são muitos, é 
possível extrair outras conclusões. Que o mercado do CRA-MG é o profissional que está escolhendo 
a profissão, é a empresa que vai atuar na área da Administração porque entende que essa área vai 
ser pra ela vantajosa em termos de ganho. Que foi nessa linha do mercado que fez a trajetória para 
entender se o custeio, se a estrutura que se tem está permitindo ou não alcançar com eficiência 
esse mercado. Que concluiu, com base nesses dados, que novas estratégias precisam ser 
definidas, um novo escopo de atuação precisa ser definido, nova forma de pensar, de agir, dentro do 
Conselho. Agradeceu a atenção de todos. O Conselheiro Adm. Raul Marinuzzi registrou que a área 
de Relações Institucionais está ciente dos dados apresentados e está desenvolvendo um trabalho 
para aproximar os representantes das Instituições de Ensino. O Presidente Adm. Antônio Eustáquio 
registrou que os dados apresentados devem ser pautados para desenvolvimento de ações 
combinadas entre as áreas e cumprimentou o Conselheiro Adm. Magno pelo trabalho apresentado. 
O Conselheiro Adm. Nourival registrou que o trabalho desenvolvido foi de alta complexidade e como 
não foi disponibilizado previamente para análise, não havia considerações a fazer naquele momento. 
Informou que na última semana esteve, juntamente com o Presidente Adm. Antônio Eustáquio, em 
uma instituição de ensino de Belo Horizonte e que foi tratado sobre o relacionamento das instituições 
e já foi agendada uma visita do CRA-MG aos próximos ingressos dessa IES. O Conselheiro Adm. 
Magno registrou que em complemento às palavras do Conselheiro Nourival, é importante o trabalho 
que o Conselheiro tem desenvolvido, pois grande parte das instituições de ensino superior, que 
ofertam cursos em Administração, também ofertam cursos em Ciências Contábeis, e é bastante 
comum, o curso de Ciências Contábeis e Administração serem ofertados juntos até o quarto período 
e que espera que o curso de Administração seja mais atraente para os estudantes, com as ações do 
CRA-MG em abordar um entrante, fazê-lo entender o papel do Administrador, qual é a função dentro 
da sociedade, criar valor para o profissional e gerar conversão em registros no momento da 
formatura. O Conselheiro Adm. Luciano Novaes registrou que o CRA-MG tem a oportunidade de 
entrar na Instituição de Ensino nas cadeiras de Estágio e TCC, que uma vez que o CRA-MG estiver 
presente na banca, o formando terá isso como referência. Recomendou que seja tratada essa 
possibilidade junto as IES. O Presidente Adm. Antônio Eustáquio registrou que a reunião com o 
Reitor da FUMEC foi de grande relevância e que ele abriu as portas da Instituição para o CRA-MG. 
Na oportunidade, o Conselheiro Adm. Luciano Novaes registrou que está verificando, junto à TI, a 
possibilidade de efetivar 27 registros dentro da PUC no próximo dia 13, o que foi acatado pelo 
Presidente Adm. Antônio Eustáquio. Na sequência, o Presidente Adm. Antônio Eustáquio 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 	 4(7 
Av. Afonso Pena, 981, 1° andar, Centro, Belo Horizonte, MG, CEP: 30130-002. (31) 3218-4500. www.cramg.org.br. cramg@cramg.org.br  

Seccionais: Divinepolis (37) 3212-4401 - Governador Vala 	es (33) 3221-3930 - lpatinga (31) 3842-4882 - 
Juiz de Fora (32) 3215-5812 - Montes Claros ( ')3222.2777 - Pou . 	•re (35) 3421-2143 - Sete Lagoas (31) 3774-0033. 

Uberlândia (34) 3236-3230 - Una( ( )3676-2444 	(3 3222-4198 - Uberaba (34) 3325-8725  

&Q6 	 Pagina 12 de 16 



i4 

', 0~ 
Tirr'e#  

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 
AUTARQUIA CRIADA PELA LEI N°4.769, DE 09/09/1965 

Ata da 1869° Reunião Plenária Ordinária 

parabenizou mais uma vez o Conselheiro Adm. Magno e toda equipe pela elaboração do trabalho. O 
Conselheiro Adm. Magno registrou novamente a importância das estratégias para trabàlhar os 
registros e inadimplência e o Presidente Adm. Antônio Eustáquio registrou que os esforços serão 
voltados neste sentido. 

5.2 — Apresentação das minutas dos laudos de avaliações dos imóveis pertencentes ao 
CRA-MG para aprovação — O Presidente Adm. Antônio Eustáquio solicitou que a Assessora de 
Auditoria e Compliance Adm. Eliane apresentasse o assunto. A Assessora Adm. Eliane registrou que 
as minutas dos laudos de avaliações dos imóveis pertencentes ao CRA-MG foram enviadas 
previamente por e-mail aos Conselheiros e solicitou aprovação do Plenário para os seguintes 
valores, apresentados nos laudos: 

Imóvel Endereço Valor.  
Ed. Sulacap — 1° PVTO Av. Afonso Pena, 981 - Centro R$ 2.036.090,00 
Ed. Sulacap — 110  PVTO Av. Afonso Pena, 981 - Centro R$ 726.988,00 
Ed. Sulacap — 12° PVTO Av. Afonso Pena, 981 - Centro R$ 726.988,00 
Ed. Sulacap — 14° PVTO Av. Afonso Pena, 981 - Centro R$ 403.376,00 
Ed. Comercial — Nova Sede Av. Olegário Maciel, 1233- Lourdes R$ 13.300.000,00 
Terreno Urbano Rua Timbiras, 1830- Lourdes R$ 5.650.000,00 
Imóvel Comercial - Juiz de Fora Av. Barão do Rio Branco, 1863 / 1604 - Centro R$ 160.000,00 
Imóvel Comercial - Montes Claros Praça Dr. Chaves, 207 / 304 - Centro R$ 63.500,00 
Imóvel Comercial - Uberlândia Rua Cel. Antônio Alves Pereira, 400 / 201 - 

Centro 
R$ 85.000,00 

TOTAL R$ 23.151.942,00 
Após apresentação, o plenário aprovou, por unanimidade, os laudos de avaliações dos imóveis 
pertencentes ao CRA-MG. 

6 MANIFESTAÇÃO DOS CONSELHEIROS 

	

6.1 	— Adm. Gilson Elesbão de Siqueira — Registrou que o Conselheiro Suplente Adm. Cleber 
solicitou aos demais Conselheiros indicações de instituições filantrópicas para recebimento dos 
mobiliários do CRA-MG, que são inserviveis, e que serão doados. Na oportunidade, o Conselheiro 
Adm. Nourival sugeriu a Casa de Acolhida Padre Eustáquio — CAPE —, o Conselheiro Adm. Raul 
Marinuzzi indicou o Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus. O Plenário solicitou que a Gerente de 
Administração e Logística Adm. Flávia Castro, membro da Comissão Especial de Patrimônio e 
Inventário, encaminhe a relação dos bens inservíveis para as referidas indicações, o que foi 'acatado 
pelo Presidente Adm. Antônio Eustáquio. A Gerente e membro da Comissão Adm. Flávia Castro 
solicitou que as indicações sejam feitas até 07/12/2017. 

	

6.2 	— Adm. Antônio Eustáquio Barbosa — Registrou: 
• que recebeu e-mail do Presidente do CRA-ES Adm. Hércules da Silva Falcão, em 
06/11/2017, parabenizando pela aquisição da nova sede e desejando votos de uma gestão bem 
sucedida, visando o alcance dos reais interesses da sociedade, conforme Anexo VIII. 
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• que recebeu e-mail do Adm. Antônio Balbino, em 31/10/2017, parabenizando o CRA-MG pelo 
desenvolvimento do "Minuto do Administrador", conforme Anexo IX. 
• que recebeu e-mail do Presidente do CRA-PE Adm. Robert Frederic Mocock, em 30/11/2017, 
demonstrando apoio ao CRA-MG, em virtude de e-mails recebidos do Adm. Renato Viana onde 
existem diversas críticas à atual gestão, conforme Anexo X. 
• solicitou que o Assessor Jurídico Adv. Abel desse conhecimento da decisão judicial referente 
ao processo da Sra. Mariangela Moraes Peterle Mareca, Sra. Maria Marinalda Ribeiro Mareca e Sra. 
Nilza Moraes Peterle, contra a UNIMED e o CRA-MG, referente ao convênio entre as duas 
instituições. Que obteve como decisão favorável de 1a instância a exclusão do CRA-MG como 
responsável no processo em que a UNIMED mantém com as referidas senhoras. 

	

6.3 	— Adm. Magno Luiz Coelho de Moura — Registrou: "Então, eu estava conversando aqui 
agora, até com a equipe que participou junto comigo, do levantamento dos dados que eu apresentei 
e também compartilhando com o Presidente, era um entendimento de que a gente devia compor 
uma comissão para poder definir, estabelecer algumas diretrizes, dá algum norte e nos apresentar 
um escopo estratégico, um caminho que a gente pode seguir para alterar essa realidade que nós 
falamos aqui agora. E não simplesmente esperar que ações vão, claro que ações vão surgir nas 
diferentes Diretorias, mas se uma comissão puder ser composta... Conselheiro, você estava fora, 
sugerindo a composição de uma comissão para poder fazer um escopo e definir algumas estratégias 
que possam ser adotadas para alterar essa realizada que eu trouxe e apresentei aqui para vocês. 
Para que ações isoladas não sejam canalizadas de maneira individualmente. Porque se todos os 
esforços forem direcionados para um sentindo, com certeza o vetor vai ser maior, a soma desses 
vetores de esforços vai ser maior do que esforços de cada um, de cada Diretoria. Então eu colocaria 
para vocês e para o Presidente essa proposta de fazermos, compormos, uma comissão que vai 
pegar esses pontos que a gente apontou nesse relatório e sugerir ações estratégicas para poder 
alterar essa situação:. O Presidente Adm. Antônio Eustáquio agradeceu a atenção e afirmou que a 
proposta será verificada. 

	

6.4 	— Adm. Raul Alberto Marinuzzi — Registrou que, conforme solicitação do Conselheiro Adm. 
Luciano Novaes na 1866a Reunião Plenária, de 06/11/2017, o levantamento dos diplomas falsos foi 
realizado pela área de Relações Institucionais e que está dependo de informações da área jurídica 
do CRA-MG referente às providências legais. Que, caso seja possível, o assunto será tratado na 
próxima reunião Plenária. Neste momento, o Conselheiro Adm. Luciano Novaes reiterou que as 
informações venham com as datas de todas as movimentações, ou seja, desde o primeiro registro 
até o último. 

	

6.5 	— Adm. Gilmar Camargo de Almeida — Apresentou o calendário de quatro solenidades de 
Colação de Grau da PUC Minas e perguntou se os Conselheiros tem disponibilidade em representar 
o CRA-MG nos eventos. O Conselheiro Adm. Luciano Novaes informou que, por fazer parte da 
equipe PUC Minas, poderá representar o CRA-MG nas datas apresentadas. 
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6.6 	— Adm. Paulo César Mageste de Carvalho — Parabenizou o Conselheiro Adm. Magno pelo 
trabalho apresentado. 

	

6.7 	— Adm. Luciano Fernandes Novaes — Parabenizou o Conselheiro Adm. Magno pelo trabalho 
apresentado. 

	

6.8 	— Adm. Nourival de Souza Resende Filho — Entregou aos demais Conselheiros exemplar do 
livreto do Adm. ldalberto Chiavenato. 

7 OUTRAS MANIFESTAÇÕES 

Não houve. 

Considerações Finais 

O Presidente Adm. Antônio Eustáquio Barbosa encerrou a reunião às 16 (dezesseis) horas e 46 
(quarenta e seis) minutos, agradecendo a presença de todos. Dela, lavrou-se esta Ata que foi 
aprovada e assinada pelos participantes desta sessão. 

Aprovação: 

Aprovado por: 	 Assinatura 
, 

Adm. Aloysio Sebastião de Aguiar Ni „g-A..*  ---1 /4.. 	• 

Adm. Antônio Eustáquio Barbosa 
01"19) Ilibes ...- v- 	- 

---- 

Adm. Gilmar Camargo de Almeida  
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Adm. Gilson Elesbão de Siqueira 
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Adm. José Eustáquio de Vasconcelos Rocha * 
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Adm. Luciano Fernandes Novaes 

i 

1 1 

Adm. Magno Luiz Coelho de Moura 
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I Adm. Nourival de Souza Resende Filho  

Adm. Paulo César Mageste de Carvalho 
apkA50130  , 

Adm. Raul Alberto Marinuzzi 

CONSELHO REGIONAL REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 
Av. Afonso Pena, 981, 1° andar, Centro, Belo Horizonte, MG, CEP: 30130-002. (31) 3218-4500. www.cramg.org.br. cramg@cramg.org.br  

Seccionais: DIvinópolis (37) 3212-4401 - Governador Valadares (33) 3221-3930 - Ipatinga (31) 3842-4882 - 
Juiz de Fora (32) 3215-5812 - Montes Claros (38) 3222-2777 Pouso Alegre (35) 3421-2143 - Sete Lagoas (31) 3774-0033 - 

Uberlândia (34) 3236-3230 - Unaí (38) 3676-2444 - Varginha (35) 3222-4198 - Uberaba434) 3325-8725 

liar 4 Qcs.g 	Página 1 de 6 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016

