
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS

Ata da 1910 Reunião Ordinária do Plenário, de 2210412019

Referência: Ata da igioa Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de
Administração de Minas Gerais
Data: 2210412019
Horário: l3h32min às 15h31 mm

Membros do C nselho

Adm. Alexandre Miserani de Freitas Conselheiro Suplente

Adma. Christiane Bara PaschoJ1j Conselheira Efetiva

Adma. Heloisa Maria Campos Conselheira Suplente

Adma. lêda Lúcia Inácio Rosa Conselheira Efetiva

Adm, Jehu Pinto de Aguilar Filho Conselheiro Efetivo

Adm. José Eustáquio de Vasconcelos Rocha Conselheiro Efetivo

Adm. Marcelo de Souza e Silva Conselheiro Efetivo

Adma. Nédia Mauren Venuto Paxeco Conselheira Efetiva

Adm. Nourival de Souza Resende Filho Conselheiro Efetivo

Adm. Rogério Vidigal Paolucci Conselheiro Suplente

Adm, Rosendo Magela Reis Conselheiro Efetivo

Ausências Justificadas
A Conselheira Adm Andrezza Aparecida Barbosa justificou ausência por motivo particular
sendo convocado o seu suplente Conselheiro Adm Ramon Alves de Olivera que não pôde
comparecer por motivo profissional e assim convocado o Conselheiro Suplente Adm
Alexandre Miserani de Freitas que se fez presente O Conselheiro Adm Magno Luiz Coelho
de Moura justificou ausência por compromisso profissional sendo convocada a sua suplente
Conselheira Adm Wanda Cristina Rocha Wenceslau que tambem justificou ausência por
motivo profissional e assim convocada a Conselheira Suplente Adm Heloisa Maria Campos
que se fez presente O Conselheiro Adm Paulo Mageste justificou ausencia por motivo de
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viagem particular, sendo convocado o seu suplente, Conselheiro Adm. Marcos Tanure
Sanabio, que justificou ausência por motivo profissional e assim convocado o Conselheiro
Suplente Adm. Rogério Vidigal Paolucd, que se fez presente.

Ordem da Reunião:

1.1 — Presenças Registradas
Não houve.

2 ORDEM DO DIA
2.1 — Ata(s) Reunião(ôes) Anterior(es) — considerações e assinaturas
O Presidente Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho deu conhecimento sobre a Ata da 19O9
Reunião Ordinária do Plenário Virtual, de 0810412019, registrando que não houve
considerações dos Conselheiros no texto da mesma. Na sequência, a referida Ata foi
aprovada, por unanimidade, pelo Plenário e disponibilizada para as assinaturas.

2.2 — Exame de Julgamento de Processos Administrativos:
2.2.1 — Anexo 1— Processos de Solicitação de Registro.
2.2.2 — Anexo II— Processos de Solicitação de UcençalCancelamento.
2.2.3 — Anexo III — Processos de Fiscalização.
• A Fiscal Adm. Ana Vilma, a pedido do Gerente de Fiscalização Profissional e Registro
Mm. Gilmar de Andrade, que estava ausente por motivo de viagem pelo CRA-MG,
apresentou os processos administrativos de registro, formalizando:
> Anexo 1 — Processos de Solicitação de Registro: que 81 processos foram aprovadas
pelo Presidente Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho ad referendum do Plenário, no período de
08/04/2019 a 22/0412019, sendo 77 registros de pessoa física e 4 registros de pessoa
jurídica. Na sequência, o Presidente Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho solicitou a
homologação dos 81 processos de registro de pessoa flsica e de pessoa jurídica, que foi
aprovada pelo Plenário.

Anexo II — Processos de Solicitação de LicençalCancelamento: que o Presidente
Adm. Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho distribuiu, nestasessãó, 227 processos. Após análise
dos Conselheiros relatores, dos 227 processos de licençalcancelamento distribuídos, 220
foram conduídos e 7 ficaram pendentes. Na sequência, o Presidente Adm. Adm. Jehu Pinto
de Aguilar Filho solicitou a homologação dos 220 processos de licença/cancelamento, que foi
aprovada pelo Plenário.
> Mexo III — Processos de Fiscalização: que o Presidente Mm. Jehu Pinto de Aguilar
Filho distribuiu, nesta sessão, 44 processos e que foram cumpridas todas as fases do
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O Presidente Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho iniciou a reunião cumprimentando os
presentes.
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Regimento de Fiscalização dependendo a partir deste momento da analise do Conselheiro
Relator e homologação do Plenario Apos analise dos Conselheiros relatores dos 44
processos de fiscalização distnbuidos 39 foram concluidos 4 ficaram de posse do
Conselheiro Adm Gilberto Barrouin e 1 foi devolvido pelo Conselheiro Adm Rosendo
Magela pendente de conclusão Na oportunidade a Fiscal Adm Ana Vilma registrou a
conclusão de 2 processos distribuidos em Plenarias anteriores ao Conselheiro Adm Magno
Luiz Coelho de Moura Na sequência o Presidente Adm Adm Jehu Pinto de Aguilar Filho
solicitou a homologação dos 41 processos de fiscalização que foi aprovada pelo Plenario

3 MATERIAS PENDENTES
3.1 Retorno referente à obrigatoriedade do pagamento de taxa para emissão de
Certidão de Regularidade O Presidente Adm Jehu registrou que conforme consideração
do Conselheiro Adm Nounval na ultima Plenana sobre a obrigatoriedade do pagamento de
taxa para emissão de Certidão de Regularidade o Gerente de Fiscalização Profissional e
Registro Adm Gilmar de Andrade analisou o assunto e encaminhou o e-mail ENC Retorno
referente a obngatonedade do pagamento da taxa para emissão de Certidão de
Regularidade Conselheiro Nourival Resende conforme Anexo IV Atendendo a solicitação
do Presidente Adm Jehu a Chefe de Gabinete Adm Ana Rita promoveu a leitura do e-mail
Diante da alternativa apresentada pelo Gerente Adm Gilmar de Andrade no refendo e-mail
de que o sistema SPW podera desenvolver uma certidão online com os dados basicos e
premissas definidas e aprovadas pelo CRA-MG por meio de Resolução Interna sem
cobrança de taxas o Presidente Adm Jehu colocou o assunto em votação O Conselheiro
Adm Nourival registrou que o CRA-MG deve implantar a certidão de regulandade basica
sem cobrança de taxa e que a certidão completa conforme consta no e-mail do Gerente
Adm Gilmar que certifica alem da regularidade financeira tambem sobre penalidade de
natureza disciplinar, etica administrativa habilitação legal e arca de atuação podendo assim
ser entendida como certidão de bons antecedentes’ seja mantida com a cobrança da taxa
prevista na RN CFA 549/18 Apos discussão do assunto e considerações o Plenario por
unanimidade aprovou a emissão da certidão de regularidade basica sem a cobrança de
taxa A arca de Fiscalização Profissional e Registro devera tomar as providências
necessanas como encaminhar o modelo de certidão ao Assessor de Infraestrutura e TI
Fernando para venficação junto a equipe do sistema SPW os procedimentos para
implantação da nova certidão inclusive se vai haver custos para esta demanda

4 MATÉRIAS DE PAUTA
4.1 — Apresentação e aprovação do Balancete de março de 2019 O Presidente Adm
Jehu Pinto de Aguilar Filho passou a palavra ao Contador Leonardo para a apresentação do
Balancete de março/2019 O Contador Leonardo registrou que a Comissão Permanente de
Tomada de Contas apreciou e emitiu parecer recomendando a aprovação do referido
Balancete e que a Diretoria tambem apreciou e aprovou o balancete Na sequência deu
inicio a apresentação confoime Anexo V registrando que o orçamento de 2019 estava
fixado em R$ 14 353 000 00 (quatorze milhões trezentos e cinquenta e três mil reais) ante
RS13 362 00000 (treze milhões trezentos e sessenta e dois mil reais) no ano de 018
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considerando neste montante expurgado o valor da previsão adicional de RS 3 223 000 00
(três milhoes duzentos e vinte e três mil reais) referente ao superavit de exercicios
antenores Que a receita realizada no mês de março/19 foi de RS 1 496 95738 (um milhão
quatrocentos e noventa e seis mil novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito
centavos) ante R$ 1 390 611 99 (um milhão trezentos e noventa mil seiscentos e onze reais
e noventa e nove centavos) em março/18 Que a despesa realizada no mês de março/19 foi
de R$ 882 641 52 (oitocentos e oitenta e dois mil seiscentos e quarenta e um reais e
cinquenta e dois centavos) ante R$ 89091545 (oitocentos e noventa mil novecentos e
quinze reais e quarenta e cinco centavos) em igual periodo de 2018 Que em março/2019 o
superavit foi de 54 (cinquenta e quatro por cento) na mesma ordem no ano de 2018 Que
as receitas arrecadadas versus as orçadas em março/19 totalizaram 53 60/ (cinquenta e
tres virgula sessenta por cento) ante 51 00% (cinquenta e um por cento) em março/18 Na
sequência o Contador Leonardo apresentou a composição das receitas e despesas
destacando
• Receitas de Anuidades Pessoas Fisicas representando 67% (sessenta e sete por
cento) das receitas correntes no mês de março/19
• Receitas de Anuidades Pessoas Jundicas representando 12% (doze por cento) das
receitas correntes no mês de março/19
• Juros multas e atualizações sobre anuidades representando 13% (treze por cento)
das receitas correntes no mês de março/19
• Despesas com remuneração de pessoal representando 0% (quarenta por cento) das
desoesas correntes no mes de março/19
• Despesas com serviços de terceiros representando 2it (vinte e um por cento) das
despesas correntes no mês de março/19
• Despesas com Cota Parte do CFA representando 33 (trinta e três por cento) das
despesas correntes no mes de março/19
O Contador Leonardo ressaltou tambem os seguintes dados contabeis
• Total do Ativo ate março/19 — R$ 61 437 183 54 (sessenta e um milhões quatrocentos

e tnnta e sete mil cento e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos)
e Total de Caixa e Equivalente a Caixa ate março/19 — R$ 13 207 089 96 (treze milhões
duzentos e sete mil oitenta e nove reais e noventa e seis centavos)
• Total mobUizado ate marco/19 — RS 2624328003 (vinte e seis milhões duzentos e
quaenta e tres ml duzentos e oitenta reais e três centavos)
• Total Passivo Circulante ate março/19 — R5 6 714 362 92 (seis milhões setecentos e
quatorze mil trezentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos)
O Plenario por unanimidade homologou o Baiancete de março de 2019

— Apresentação e aprovação da 1 Reformulação Orçamentária de 2019 — O
Presidente Adm Jehu Pinto de Aguilar Filho passou a palavra ao Gerente de Planejamento e
Gestão Financeira Adm Renato para a apresentação da 1a Reformulação Orçamentaria de
2019 O Gerente de Planejamento e Gestão Financeira Adm Renato apresentou o assunto
conforme Anexo VI demonstrando as suplementações e anulações nos grupos de receitas e
despesas que acarretaram um aumento de RS 547 000 00 (quinhentos e quarenta e sete mil
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reais) no orçamento, que passou de R$ 14.353.000,00 (quatorze milhões, trezentos e
cinquenta e três mil reais) para R$ 14.900.000,00 (quatorze milhões, novecentos mil reais).
Para o aumento proposto, ressaltou as seguintes considerações:
Despesas: alteração nos programas de trabalho de algumas áreas do CRA-MG,
demandando alterações no orçamento; inicio das cobranças das tarifas dos registros dos
boletos e outras tarifas decorrentes de serviços bancários; aumento de despesas, como
diárias, passagens e combustível decorrentes de programas de trabalhos junto ao interior do
Estado; preparação das despesas de pessoal, considerando o reajuste próximo (que
ocorrerá no mês de Maio de 2019); análise dos contratos vigentes, verIficando os gastos
individuais e necessidades de suplementação (postagens, publicidade, taxi e outros);
equacionamento das contas, comparando os gastos nos últimos oito anos, contratos vigentes
e projetos das áreas. Após a apresentação, esclarecimentos e considerações, o Plenário, por
unanimidade, homologou a 1a Reformulação Orçamentária do CRA-MG e agradeceu e
parabenizou o Gerente Adm. Renato pela apresentação.

Neste momento, às 14h30, o Conselheiro Mm. Nourival de Sousa Resende Filho deixou a
sessão por motivo de compromisso profissional e o Presidente Adm. Jehu fez uma inversão
de pauta, tratando o seguinte item:

5. MATÉRIAS INCLUÍDAS DE PAUTA
5.1 - Comunicado sobre a aquisição da Palestra “Startse” — Com a palavra, a
Conselheira Mm. Chrisbane comunicou que foi adquirida a palestra uSffirtsen do Silicon
Valley Conference - MarçoI2Ol9 - Versão Online, encontro, disputadíssimo, que ocorre uma
vez por ano em São Paulo. Que são doze palestras riquíssimas e que todos devem assistir,
pois são apresentações sensacionais, de aproximadamente trinta minutos. Na sequência,
apresentou os temas e propôs uma divisão para os Conselheiros presentes, ficando:

• Humanos sendo humanos — Adm. Gilberto Barrouin
• Biohaddng: otimizando a performance humana —Adm. Chhstiane Sara
• Contínua inovação da corporação — Mm. Rogério Vidigal
• Onde mora a inovação — Adm. Alexandre Miserani
• Três caminhos para reinventar você, a perspectiva única — Adm. Nédia Mauren
• Não tenha medo do novo — Adm. Heloisa Maria Campos
• My great grandson is going to live on Mars —Adm. Heloisa Maria Campos
• Usando o comportamento social para aumentar o bem-estar financeiro — Adm.

Rosendo Magela
• Inteligência artfficiaj: oportunidade ou ameaça para nós humanos - Adm. lêda Lúcia
• Life long leaming: o futuro da educação — Adm. Alexandre Miserani
• Explorando novas realidades (ARNR) —Adm. Jehu Pinto de Aguílar
• Como as empresas do Vale do Silido criam produtos e serviços — Adm. Rosendo

Magela
• China — Adm. Jehu Pinto de Aguilar.

O Plenário agradeceu e elogiou a aquisição.
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Neste momento. às 14h55. o Conselheiro Adm. Rosendo Magela dos Reis, deixou a sessão
por motivo profissional.

4 MATÉRIAS DE PAUTA (continuação)
4.3 Apresentação dos indicadores do CRA-MG — O Presidente Adm. Jehu solicitou

que a Chefe de Gabinete Adm. Ana Rita fizesse a apresentação do assunto. A Chefe de
Gabinete Adm. Ana Rita, em nome dos Gerentes e Assessores, realizou a apresentação dos
indicadores, conforme Anexo VII, enfatizando que o objetivo principal é demonstrar o
comportamento mensal do CRA-MG, de forma que subsidie ainda mais os Conselheiros de
informações, para tomada de decisão e ajuste de estratégias. Que os itens apresentados
foram elencados e informados pelas próprias gerências e assessorias e que podem ser
alterados. se necessários. Durante a apresentação. foram sugeridos a inclusão de outros
indicadores, especialmente nas áreas de Desenvolvimento Institucional e Relações
Institucionais. A Diretora de Desenvolvimento Institucional Adm. Christiane reforçou que a
partir das próximas apresentações. serão demonstrados indicadores de comunicação
(realização de entrevistas) e eventos. O Plenário parabenizou e agradeceu a Chefe de
Gabinete pela apresentação.

6 MANIFESTAÇÃO DOS CONSELHEIROS
6.1 - Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho — Distribuiu a cartilha do Planejamento Estratégico
do Sistema CFA/CRAs e comunicou que a previsão das próximas reuniões é: maio/19 — nos
dias 13 (virtual) e 27 (presencial) e junho/19 — nos dias 1O(virtual) e 24(presencial).

eraçoe

O Presdente Adm Jehu Pnto de Aguilar F{ho encerrou a Reuniao às 15 (quinze) horas e 31
(trinta e um) minutos, agradecendo a presença de todos. Dela, lavrou-se esta Ata que será
aprovada na próxima Reunião Plenária.

4pjçãc

Aprov. por: Assinatur’
j /
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Adm. Alexandre Miserani de Freitas

Adma. Christiane Bara Paschoalino
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Adm. Gilberto Barrouin Ribeiro

Adma. Heloisa Maria Campos
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Adma. lêda Lúcia Inácio Rosa

Adm.
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Jehu Pinto de Aguilar Filho

Adm. José Eustáquio de Vasconcelos Rocha

Adm. Marcelo de Souza e Silva
(is

Adma. Nádia Mauren Venuto Paxeco

Adm. Nourival de Souza Resende Filho

Adm. Rogério Vidigal Paolucci

Adm. Rosendo Magela Reis
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