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Referência: Ata da 1912° Reunião Ordinária do Plenário do Conselho
Regional de Administração de Minas Gerais
Data: 27105/2019
Horário: 13h41 mm às l6hO9mmn

Membros do Conselho

Participantes

Adm°. Christiane Rara Paschoalino Conselheira Efetiva
(participação remota)
Adm. Gilberto Barrouin Ribeiro Conselheïro Efetivo

Adm°. Heloísa Maria Campos Conselheira Suplente

Adm°. lêda Lúcia Inácio Rosa Conselheira Efetiva

Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho Conselheiro Efetivo

Adm. José Eustáquio de Vasconcelos Rocha Conselheiro Efetivo

Adm. Nourival de Souza Resende Filho Conselheiro Efetivo -

Adm. Paulo César Mageste de Carvalho Conselheiro Efetivo

Ãdifi: Ramon Alves de Oliveira Conselheiro Suplente

Adm. Rogério Vidigal Paolucci Conselheiro Suplente

Adm. Rosendo Magela Reis Conselheiro Efetivo

Ausências Justificadas
O Conselheiro Adm. Magno Luiz Coelho de Moura justificou ausência por
motivo profissional, sendo convocada a sua suplente, Conselheira Adma.

Wanda Cristina Rocha Wenceslau, que também justificou ausência por motivo
profissional. A Conselheira Adm°. Andreza Aparecida Barbosa justificou
ausência por motivo profissional, sendo convocado o seu suplente, Conselheiro
Adm. Ramon Alves de Oliveira, que se fez presente. O Conselheiro Adm.
Marcelo de Souza e Silva justificou ausência por motivo de consulta médica,
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sendo convocada a sua suplente, Conselheira Adma. Heloísa Maria Campos,
que se fez presente. A Conselheira Adma. Nádia Mauren Venuto Paxeco
justificou ausência por motivo particular, sendo convocado o seu suplente,
Conselheiro Suplente Adm. Alexandre Miserani de Freitas, que justificou
ausência por motivo de saúde, sendo então, convocado o Conselheiro
Suplente Adm. Rogério Vidigal Paolucci, que se fez presente.

Ordem da Reunião:

Ordem da Rounio

1 EXPEDIENTE
O Presidente Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho iniciou a reunião
cumprimentando os presentes.

1.1 — Presenças Registradas
Não houve.

2 ORDEM DO DIA
2.1 — Ata(s) Reunião(ões) Anterior(es) — considerações e assinaturas
O Presidente Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho deu conhecimento sobre a Ata
da 1911 a Reunião Ordinária Virtual do Plenário, de 13/05/2019, registrando que
não houve consíderações dos Conselheiros no texto da mesma. Na sequência,
a referida Ata foi aprovada, por unanimidade, pelo Plenárío e disponíbilizada
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 li — Processos de Solicitação de LicençalCancelamento.
2.2.3 — Anexo III — Processos de Fiscalização.
• O Gerente de Fiscalização Profissional e Registro Adm. Gilmar de
Andrade apresentou os processos administrativos de registro, formalizando:
> Anexo 1 — Processos de Solicitação de Registro: que 48 processos
foram aprovados pelo Presidente Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho ad
referendum do Plenário, no período de 13/05/2019 a 26/05/2019, sendo 43
registros de pessoa física e 5 registros de pessoa jurídica. Na sequêncía, o
Presidente Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho solicitou a homologação dos 48
processos de registro de pessoa física e de pessoa jurídica, que foi aprovada
pelo Plenário.
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> Anexo li — Processos de Solicitação de Licença/Cancelamento: que o
Presidente Adm. Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho distribuiu, nesta sessão, 35
processos. Após análise dos Conselheiros relatores, dos 35 processos de
licença/cancelamento distribuídos, 31 foram concluídos e 4 ficaram pendentes.
Na oportunidade, o Gerente de Fiscalização Profissional e Registro Adm.
Gilmar de Andrade registrou a conclusão de 123 processos, distribuídos! em
Plenárias anteriores e os disponibilizou para a homologação. Na sequência, o
Presidente Adm. Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho solicitou a homologação dos
154 processos de licença/cancelamento, que foi aprovada pelo Plenário.
r Anexo III — Processos de Fiscalização: que o Presidente Adm. Jehu
Pinto de Aguilar Filho distribuiu, nesta sessão, 42 processos 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.
Após análise dos Conselheiros relatores, dos 42 processos de fiscalização
distribuídos, 33 foram concluídos, 4 ficaram em poder do Conselheiro Adm.
Paulo César Mageste de Carvalho e 5 ficaram em poder do Conselheiro Adm.
Gilberto Barrouin Ribeiro, pendentes de conclusão. Na oportunidade, o Gerente
de Fiscalização Profissional e Registro Adm. Gilmar de Andrade registrou a
conclusão de 5 processos, distribuídos, em Plenárias anteriores, aos
Conselheiros Adm. Gilberto Barrouin Ribeiro e Adm. Paulo César Mageste de
Carvalho, e os disponibilizou para a homologação. Na sequência, o Presidente
Adm. Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho solicitou a homologação dos 38
processos de fiscalização, que foi aprovada pelo Plenárío.

3 MATÉRIAS PENDENTES
3.1 — Retorno referente à emissão de Certidão de Regularidade no site
— O Presidente Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho registrou que recebeu retorno
do CFA, referente a emissão de Certidão de Regularidade no site sem
cobrança de taxa, e que o CFA ressaltou que deve-se seguir a legislação
vigente, O Presidente Adm. Jehu destacou que a legislação trata de Certidão e
que os Regionais que possuem o sistema SIFA, emitem Declaração online,
sem cobrança de taxa. Que será confirmada, com o CFA, a possibilidade da
emissão de Declaração gratuita. Que o assunto retornará para aprovação do
Plenário. oportunamente.

4 MATÉRIAS DE PAUTA C
4.1 — Apresentação e aprovação do Balancete de Abril de 2019 — O
Presidente Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho passou a palavra ao Contador
Leonardo para a apresentação do Balancete de abril/2019. O Contador
Leonardo registrou que a Comissão Permanente de Tomada de Contas
apreciou e emitiu parecer, recomendando a aprovação do referido Balancete e
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que a Diretoria também apreciou e aprovou o balancete Na sequência, deu

início a apresentação, conforme Anexo IV Registrou que o orçamento de 2019
foi fixado em R$14 900 000,00 (quatorze milhões e novecentos mil reais) apos

a ia reformulação orçamentária, ante R$13 362 000,00 (treze milhões.

trezentos e sessenta e dois mil reais) no ano de 2018, considerando neste

montante expurgado o valor da previsão adicional de R$3 223 000,00 (três

milhões, duzentos e vinte e três mil reais), referente ao superávit de exercícios

anteriores Que a receita realizada no mês de abril/19 foi de R$1 779 271,27

(um milhão, setecentos e setenta e nove mil, duzentos e setenta e um reais e
vinte e sete centavos) ante R$i 402 872,49 (um milhão, quatrocentos e dois

mil oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos) em abril/18

Que a despesa realizada no mês de abril/19 foi de R$1 031 540,26 (hum

milhão, trinta e um mil, quinhentos e quarenta reais e vinte e seis centavos)

ante R$880 959,23 (oitocentos e oitenta mil, novecentos e cinquenta e nove

reais e vinte e três centavos), em igual período de 2018 Que em abril/2019, o

superávit foi de 52% (cinquenta e dois por cento), ante 51% (cinquenta e um

por cento), em abril/is Que as receitas arrecadadas versus as orçadas em

abril/19, totalizaram 63,57°’o (sessenta e três virgula cinquenta e sete por

cento) ante 61 50% (sessenta e um vírgula cinquenta por cento), em abril/18

Na sequência o Contador Leonardo apresentou a composição das receitas e

despesas, destacando

• Receitas de Anuidades Pessoas Físicas, representando 62% (sessenta

e dois por cento) das receitas correntes no mês de abril/19,

• Receitas de Anuidades Pessoas Jurídicas, representando 14%

(quatorze por cento) das receitas correntes no mês de abril/19,

• Juros, multas e atualizações sobre anuidades, representando 15%

(quinze por cento) das receitas correntes no mês de abril/19.

• Despesas com remuneração de pessoal, representando 38% (trinta e
oito por cento) das despesas correntes no mês de abril/19,

• Despesas com serviços de terceiros, representando 25% (vinte e cinco

por cento) das despesas correntes no mês de abril/19,

• Despesas com Cota Parte do CFA, representando 330’o (trinta e três por

cento) das despesas correntes no mês de abril/19
O Contador Leonardo ressaltou também os seguintes dados contabeis / /
• Total do Ativo até abril/19 — R$51 167 505,05 (cinquenta e um milhões,

cento e sessenta e sete mil, quinhentos e cinco reais e cinco centavos),

• Total de Caixa e Equivalente a Caixa até abril/19 — R$1 4 011 476,66

(quatorze milhões, onze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e

seis centavos),

coNsElHo REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAiS

Seccionais

Pawna4de1oj
c



2

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS

Ata da 1912° Reunião Ordinária do Plenário, de 27/05/2019

Total Imobilizado ate abril/19 — R$26 203 929,20 (vinte e seis milhões,
duzentos e três mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte centavos),
• Total Passivo Circulante até abril/19 — R$4 422 501,44 (quatro milhões
quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e um reais e quarenta e quatro
centavos)
O Plenário, por unanimidade, homologou o Balancete de abril de 2019

4.2 — Entrega de prêmios e comemoração do dia do profissional da
Administração — O Presidente Adm Jehu Pinto de Aguilar Filho registrou que
no mês de setembro serão realizadas ações em comemoração ao mês do
Profissional de Administração e que alguns profissionais, eleitos por meio de
votação online, serão premiados Registrou que a ideia é a realização de um
baile no Automóvel Clube de Minas Gerais sexta-feira, dia 13/09/2019 e que
não havera o serviço de buffet, sendo que as comidas e bebidas serão
comercializadas por conta do estabelecimento, não tendo o CRA-MG qualquer
responsabilidade Que o valor de locação do espaço foi negociada, uma vez
que o bar sera de responsabilidade do Automóvel Clube Esclareceu que o
CRA-MG terá o custo com a banda musical, em torno de R$6 000,00 (seis mil
reais) e com alguns serviços, como recepcionista, ECAD, dentre outros, o que
foi aprovado pelo Plenário O Presidente Adm Jehu reforçou que todos os
valores estão previstos no orçamento e solicitou pronunciamento do Plenário
sobre a formatação do evento apresentado, o que foi aprovado por todos os
membros O Presidente Adm Jehu registrou que após todas as confirmações e
valores, apresentará a versão final para aprovação do Plenário

4.3 — Comunica que a reunião presencial em Setembro será no dia
13/09/2019 — O Presidente Adm Jehu Pinto de Aguilar Filho registrou que as
reuniões presenciais de Diretoria e do Plenário serão realizadas na sexta-feira
dia 13/09/2019 tendo em vista a comemoração do Dia do Profissional de
Administração, que ocorrerá na mesma data

4.4 — 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 V,
enfatizando que o objetivo principal e demonstrar o comportamento mensal do
CRA-MG, de forma que subsidie ainda mais os Conselheiros de informações
para tomada de decisão e ajuste de estrategias Que os tens apresentados
foram elencados e informados pelas próprias gerências e assessorias e que
podem ser alterados. se necessarios Após discussão dos indices
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apresentados e considerações, o Plenário agradeceu a Chefe de Gabinete pela
apresentação.

Às 15h19m. o Conselheiro Adm. Gilberto Barrouin Ribeiro deixou a sessão, por
motivos profissionais.

4.5 — “Meet Us — Workshop de Fiscalização” — O Presidente Adm. Jehu

Pinto de Aguilar Filho registrou que será realizado um Workshop de
Fiscalização — Meet Us, previsto para o dia 18/07/201 9, no auditório do CREA
MG, entre os Conselhos Profissionais de Minas Gerais, para discutir assuntos
pertinentes à fiscalização da profissão e formas de atuação. Que vários

Conselhos Profissionais Regionais já demonstraram interesse e que as tarefas

para a realização do evento serão divididas entre os Conselhos.

4.6 — Conhecimento do encaminhamento do relatório de Prestação de

Contas do TCU — exercício de 2018 — O Presidente Adm. Jehu Pinto de

Aguilar Filho deu conhecimento ao Plenário, que o CRA-MG estará

encaminhando nesta semana, o relatório de Prestação de Contas ao TCU,

referente ao exercício de 2018.

4.7 — Conhecimento da Reunião com o Deputado Federal Fred Costa

referente à Medida Provisória n° 873/1 9, de autoria do Deputado Federal

Tiago Mitraud, realizada no dia 20105/2019 — O Presidente Adm. Jehu Pinto

de Aguilar Filho registrou que, no último dia 20, foi realizada reunião com o

Deputado Federal Fred Costa, referente à Medida Provisória « 873/19, de

autoria do Deputado Federal Tiago Mitraud. Que foi uma reunião proveitosa e

que o Deputado sugeriu que os Conselhos não tomem providências junto aos

demais parlamentares, pois o assunto já está sendo tratado com o líder do

Governo e Representantes dos Conselhos Federais, e que devem continuar

com a proposta de realização de uma campanha nacional que demonstre à
socïedade a importância dos Conselhos Profissionais, Na oportunidade, o
Presidente Adm. Jehu reforçou que, no próximo dia 29, será realizado um

encontro dos advogados dos Conselhos Profissionais para discussão e troca

de informações.

4.8 — Conhecimento das Ações Integradas CRA-MG Itinerante do Vale

do Rio Grande — O Presidente Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho informou que
padícipou das Ações Integradas CRA-MG Itinerante do Vale do Rio Grande e
que foi um sucesso. Que o interior do estado é carente de ações do Conselho e
que o CRA-MG foi muito bem recebido. Que as doações recebidas durante as
ações foram entregues ao IMAD — Instituto Municipal Antidrogas. Registrou que
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o relatorio completo foi enviado aos Conselheiros por e-mau para
conhecimento

4.9 — V reunião da Assembleia de Presidentes do Sistema CFNCRAs. -

Pauta - Prazo dos Conselheiros até 07/06/2019 — O Presidente Adm Jehu
Pinto de Aguular Filho registrou que os Conselheiros podem enviar, ao Gabinete
da Presidência, sugestões de assuntos para a pauta da 1° Reunião da
Assembleia de Presidentes do Sistema CFNCRAs, ate o dia 07/06/2019

4.10 — Grupo Temático CRA-MG de Gestão de Pessoas - GTGP CRA-MG
Gestáo de Pessoas — Aprovação das Integrantes e Coordenador e
Mentora — ano de 2019 — O Presidente Adm Jehu Pinto de Aguilar Filho
passou a palavra para a Gerente de Formação e Orientação Profissional Adma
Zélia Ponciano para apresentação do assunto A Gerente Adma Zélia deu
conhecimento dos integrantes e do Coordenador do GT de Gestão de Pessoas,
conforme Anexo VI, registrando que o assunto foi aprovado pela Diretoria
Após apresentação do assunto, o Plenário aprovou a criação do Grupo
Temático de Gestão de Pessoas — GTGP —2019, tendo como Coordenador o
Adm Alexandre Tadeu Peret e mentora a Adma Andreza Aparecida Barbosa
totalizando 1 O integrantes

4.11 — Lançamento do GT CRA-MG Sênior, com Palestra: “A
INACREOITAVEL NOVA GERAÇAO DOS +60” - Adm. Roberto Rosenbaum
— O Presidente Adm Jehu Pinto de Aguilar Filho informou que. no dia 03/06 na
sede do CRA-MO. às 9h, será realizada palestra, com o tema A
INACREDITAVEL NOVA GERAÇAO DOS +60”, ministrada pelo Adm Roberto
Rosenbaum, para lançamento do Grupo Temático CRA-MG Sênior

4.12 — Agenda de Solicitação de Palestras nas lES — O Presidente Adm
Jehu Pinto de Aguilar Filho registrou que o CRA-MG está recebendo
solicitações de palestras a serem ministradas nas lES e solicitou que a Gerente
de Formação e Orientação Profissional Adma Zélua Ponciano fizesse a
apresentação dos temas Na sequência, o Presidente Adm Jehu disponibilizou
a listagem para que os Conselheiros pudessem avaliar a possibilidade de
ministrar as referidas palestras e tambem representarem o CRA-MG em
colações de grau

Às 15h40m o Conselheiro Adm Nourival de Souza Resende Filho deixou a
sessão por motivos profissionais )(/‘

VAI
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5 MATÉRIAS INCLUÍDAS NA PAUTA
5.1 — Retorno sobre análise dos imóveis do CRA-MG — O Presidente
Adm. Jehu solicitou do Conselheiro Adm. Paulo Mageste um posicionamento
referente ao estudo e avaliação dos imóveis do CRA-MG. Que, dentre as
seccionais, a de Juiz de Fora está prejudicada gerando insatisfação entre os
registrados e representantes. Com a palavra, a Conselheira Adm. Christiane,
que reside em Juiz de Fora, destacou que os profissionais da região estão
cobrando resultados da nova gestão e que ela precisa de um posicionamento
para repassar aos registrados. O Conselheiro Adm. Paulo Mageste registrou
que a comissão está tendo dificuldades em obter as avaliações da CEF, mas
que o estudo está sendo realizado. Que a proposta de locação de um espaço
maior será apresentada após a avaliação pela CEF, prazo estimado de 40
(quarenta) dias, e venda do imóvel próprio, pois não justifica locar um espaço
antes do atual ser colocado à venda. O Presidente Adm. Jehu registrou que a
situação de Juiz de Fora é critica e que a área de Desenvolvimento
Institucional deverá apresentar um plano de Ações Integradas.

6 MANIFESTAÇÃO DOS CONSELHEIROS
6.1 Adm. Paulo César Mageste de Carvalho — Registrou:
• que não recebeu o tink das palestras que foram enviadas aos
Conselheiros. A Assessora de Comunicação e Eventos registrou que foram
enviados e que irá encaminhar novamente ao Conselheiro. Na oportunidade, o
Conselheiro registrou que, em sua opinião, não é viável a produção de pílulas
pelos Conselheiros, resumindo as palestras “Startsd’. Que, sendo aprovado
pela Assessoria Jurídica do CRA-MG, as palestras devem ser divulgadas
integralmente aos profissionais registrados. O Presidente Adm. Jehu informou
que está aguardando o posicionamento da Assessoria Jurídica.
• que o Adv. Abel finalizou a análise do “Manual de Cobrança” e que o
mesmo será enviado aos Conselheiros para considerações. Sugeriu que as
manifestações sejam feitas antes da Reunião Plenária, para otimizar tempo e
agilizar o processo. Que os Conselheiros terão o prazo de 15 (quinze) dias
para análise.

6.2 — Adm. José Eustáquio de Vasconcelos Rocha — Registrou que os
ex-Conselheiros Adm. Maurício Pereira de Jesus e Adma. Marlene do Couto
Souza querem realizar uma visita de cortesia ao Presidente Adm. Jehu, na
nova sede do CRA-MG. O Presidente Adm. Jehu solicitou que a Chefe de
Gabinete Adma. Ana Rita realize contato e agende a reunião.
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Considerações Finais

O Presidente Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho encerrou a Reunião às 16
(dezesseis) horas e 09 (nove) minutos, agradecendo a presença de todos.
Dela, lavrou-se esta Ata que será aprovada na próxima Reunião Plenária.
Aprovação:

Aprovado por: Assinatwa

Adma. Christiane Bara Paschoalino
J— -

4dm. Gilberto Barrouin Ribeiro ,%4/4’._ t4’’:

Adma. Heloísa Maria Campos ,

J
Adma. lêda Lúcia Inácio Rosa

,. / /
.

“
.
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4dm. Jehu Pinto de Aguilar Filho 1 4 (

4dm. José Eustáquio de Vasconcelos
Rocha

Adm. Nourival de Souza Resende
Filho
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Adm. Paulo César Mageste de
Carvalho

jarnonAlvesdeOlivjjg

Adm. Rogério Vidigal Paolucci
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