
øiLS

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MI NAS GERAIS

Ata da 19082 Reunião Ordinária do Plenário, de 2610312019

Referência: Ata da 19082 Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de

Administração de Minas Gerais
Data: 2510312019
Horário: l3h3Omin às l5h47min

Membros do Conselho

ParUcipantes desta reunião

Adm2Andreza Aparecida Barbosa Õonselheira Efetiva

Adm2 Christiane Baía Paschoalino Conselheira Efetiva

Adm Gilberto Barrouin Ribeiro Conselheiro Efetivo

Adm2. lêda Lúcia Inácio Rosa Conselheira Efetiva

Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho Conselheiro Efetivo

Adm. José Eustáquio de Vasconcelos Rocha Conselheiro Efetivo

Adm. Magno Luiz Coelho de Moura Conselheiro Efetivo

Adm. Marcelo de Souza e Silva Conselheiro Efetivo

Adm2. Nádia Mauren Venuto Paxeco Conselheira Efetiva

Adm. Nourival de Souza Resende Filho Conselheiro Efetivo

Adm. Paulo César Mageste de Carvalho Conselheiro Efetivo

Adm. Rosendo Magela Reis Conselheiro Efetivo

Ausências Justificadas
Não houve.

t
O Presidente Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho iniciou a reunião cumprimentando os

presentes.
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS

Ata da igosa Reunião Ordinária do Plenário, de 2510312019

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 190P
Reunião Ordinaria do Plenário Virtual, de 18/03/2019, registrando que a consideração do
Conselheiro Adm Paulo Cesai Mageste de Carvalho foi encaminhada previamente por e
mal!, aos Conselheiros e fez a leitura da mesma Na sequência, a referida Ata foi aprovada,
por unanimidade dos membros presentes 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 Licença/Cancelamento.
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 28 processos foram aprovados
pelo Presidente Adm Jehu Pinto de Aguilar Filho ad referendum do Plenário, no periodo de
18/03/2019 a 24/03/2019, sendo 26 registros de pessoa fisica e 2 registros de pessoa
jurídica Na sequência o Presidente Adm Jehu Pinto de Aguilar Filho solicitou a
homologação dos 28 processos de registro de pessoa física e de pessoa juridica que foi
aprovada pelo Plenario
— Anexo II — Processos de Solicitação de Licença/Cancelamento que o Presidente
Adm Adm Jehu Pinto de Aguilar Filho distribuiu, nesta sessão, 376 processos Apos analise
dos Conselheiros relatores, dos 376 processos de licença/cancelamento distribuídos, 91
foram concluidos e 285 ficaram pendentes de conclusão Na sequência, o Presidente Adm
Adm Jehu Pinto de Aguilar Filho solicitou a homologação dos 91 processos de
licença/cancelamento, que foi aprovada pelo Plenario
.r Anexo III — Processos de Fiscalização que o Presidente Adm Adm Jehu Pinto de
Aguilar Filho distribuiu, nesta sessão, 26 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 Plenario Após analise dos Conselheiros relatores, dos 28
processos de fiscalização distribuídos, 22 foram concluidos, 2 ficaram em poder do
Conselheiro Adm Paulo César Mageste de Carvalho, 2 ficaram em poder do Conselheiro
Adm Gilberto Barrouin Ribeiro e 2 ficaram em poder do Conselheiro Adm Magno Luiz
Coelho de Moura, pendentes de conclusão Na oportunidade, o Gerente de Fiscalização
Profissional e Registro Adm Gilmar de Andrade registrou a conclusão de 3 processos,
distribuídos em Plenárias anteriores ao Conselheiro Adm Gilberto Barrouin Ribeiro, e os
disponibilizou para a homologação Na sequência o Presidente Adm Adm Jehu Pinto de
Aguilar Filho sohcitou a homologação dos 25 processos de fiscalização que foi aprovada
pelo Plenario
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS

Ata da 19O8 Reunião Ordinária do Plenário, de 2510312019

4 MATÉRIAS DE PAUTA
4.1 — Resultado do Mês da Mulher — O Presidente Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho

passou a palavra a Assessora de Comunicação e Eventos em Exercido Tamara Lima para

apresentação do assunto. A Assessora em Exercício Tamara registrou que no mês de

março/2019 foram realizadas diversas ações em comemoração ao mês da mulher e fez a

apresentação dos resultados, conforme Anexo IV. Após a apresentação, o Presidente Adm.

Jehu agradeceu a colaboração de todos e, em nome do Plenário, parabenizou a equipe de

Desenvolvimento Institucional pelo empenho e sucesso no trabalho realizado.

4.2 — Conhecimento sobre a participação do CRA-MG no Encontro Anual com o

Conselho Curador da Fundação Dom Cabral - FDC -, no dia 19/0312019 — O Presidente

Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho registrou que participou do Encontro Anual com o Conselho

Curador da Fundação Dom Cabral - FDC -, no dia 19/03/2019 e que foi muito relevante e

emocionante. Que o evento contou com a participação de importantes personalidades,

possibilitando a troca de experiências. Que a Fundação Dom Cabral se colocou à disposição

para realizar palestra, em parceria com o CRA-MG. Ressaltou um momento emocionante do

evento, que foi a apresentação do Cora! Batucabrum, composto por crianças e adolescentes

de Brumadinho/MG, destacando que eles fabricam os prÓprios instrumentos.

4.3 — Conhecimento sobre a reunião com o Presidente do CFA, Adm. Mauro Kreuz,

no dia 2010312019, referente ao SEI e PRODER 2019 — O Presidente Adm. Jehu Pinto de

Aguilar Filho registrou que, a seu pedido, reuniu-se com o Presidente do CFA Adm. Mauro

Kreuz no último dia 20 e deu conhecimento dos diversos assuntos que foram tratados, de

interesse do CRA-MG, como a solicitação de implantação do SEI, visando a economia na

utilização de papel e agilidade nos processos. Ressaltou que os 3 projetos enviados ao

PRODER 2019 foram aprovados, mas aguarda comunicado oficial do CFA para providências

seguintes. Deu conhecimento sobre a tramitação do processo ético no CRA-MG e também

que solicitou retorno do CFA quanto ao processo de extinção de mandato de Conselheiro, da

gestão 2017-2018, pendente.

4.4 — Retorno referente à Eleição do Síndico e Subsíndico - Edifício SULACAP — O

Presidente Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho registrou que, no último dia 20, foi realizada a

Assembleia Geral Ordinária do Ed. SULACAP, no qual o CRA-MG é proprietário de 4

andares, e que foram tratados os seguintes itens em pauta: *Prestação de Contas; *Eleição

de Síndico e Subsíndico; *Eleição do Conselho Fiscal. Que, conforme recomendação

apresentada na última Plenária, o CRA-MG votou no Adm. José Geraldo Teixeira, como

síndico e no ex-conselheiro do CRA-MG, Adm. Gilson Elesbão de Siqueira. como subsíndico.

porém os referidos candidatos não foram eleitos. Registrou que o síndico eleito foi o Sr.

Wander Moreira Prata, tendo o Sr. Daniel Chisté Dias como subsíndïco e que o CRA-MG é

membro suplente do Conselho Fiscal.
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS

Ata da 1908 Reunião Ordinária do Plenário, de 2510312019

4.5 — Resolução Normativa do CRA-MG n.° 8, de 25 de março de 2019, que “Dispõe
sobre o pagamento de diárias internacionais, nacionais e estaduais, adicional de
deslocamento, de reembolso de quilometragem aos Conselheiros (gratificação pela
participação em órgão de deliberação coletiva - jeton), 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. Jehu Pinto de Aguilar
FUho deu conhecimento da RN CFA n° 558. de 18/02/2019, que “Dispõe sobre o pagamento
de Diárias Nacionais e Internacionais, de Adicional de Deslocamento, de Indenização de
Deslocamento e Alimentação, de Reembolso de Quilometragem, e de Gratificação pela
Participação em Orgão de Deliberação Coletiva (Jeton), para o atendimento de despesas de
Conselheiros, de Empregados e de Colaboradores do Sistema CFNCRAs, e dá outras
providêncïas”. Informou que a área de Planejamento e Gestão Financeira elaborou um
estudo completo referente ao reajuste de diárias e Jeton, proposto pelo CFA, e os seus
impactos. conforme Anexo V. Que após análise detalhada, a Presidência recomendava o
reajuste 12,24% (doze vírgula vinte e quatro por cento) nas diárias, passando o valor de
580,00 (quinhentos e oitenta reais) para R$651,00 (seiscentos e cinquenta e um reais).
Referente ao Jeton, recomendava o reajuste de R$167,00 (cento e sessenta e sete reais)
para R$258,00 (duzentos e cinquenta e oito reaïs), para Conselheiros e reajuste de
R$21 3,00 (duzentos e treze reais) para R$330,00 (trezentos e trinta reais), para o Presidente.
Ressaltou que os valores, tanto de diárias quanto do Jeton, não eram reajustados desde
2016 e que estão em conformïdade com a legislação e não apresentarão impacto
orçamentário, na expectativa de realização de 2 reuniões mensais, sendo 1 virtual e 1
presencial. Que os valores foram baseados nas particularidades do CRA-MG, discutidos
previamente com a Presidência e estão abaixo da tabela do CFA. Após apresentação do
assunto, o Conselheiro Adm. Paulo Mageste de Carvalho ressaltou as seguintes
ponderações: Que a Comissão Permanente de Tomada de Contas, solicitou a conclusão do
estudo de viabilidade para implantação do cartão corporativo, visando a reduçâo dos custos
com o processo. Que a matéria deve ser pacificada entre os Conselheiros e que o Plenário
deve avaliar o estudo, antes de aprovar reajustes nos valores de diárias, definindo.
primeiramente, em votação qual delas será adotada pelo CRA-MG, após a apresentação do
estudo; Que existe no estado de Minas Gerais um grupo formado pelas grandes empresas
do estado, GVMG (Gestores de Viagem de Minas Gerais), que discutem as melhores
práticas de viagens, onde as empresas celebram convénios com hotéis, oferecendo tarifas
de hospedagem bastante diferenciadas. Na sequência. apresentou a tabela dos valores de
preços de diárias de Hotéis praticados por uma empresa do Grupo, através de convênio; Que
existe uma emenda para ser aprovada, que torna facultativo o pagamento das anuidades nos
Conselhos Profissonais, e que o CRA-MG deve se preparar para este possível cenário; Que i.
o relatório parcial elaborado pela Comissão anterior identificou pontos de incongruências que Jdevem ser solucionados. Que o Plenário deve disciplinar esta matérïa, antes de qualquer
reajuste; Ressaltou que não há restrição na implantação do cartão corporativo, conforme
comentado pelo Diretor do TCU em reunião realizada naquele órgão. mas sugeriu que o
assunto seja analisado com cautela antes de qualquer aprovação de reajuste; Concluiu sua
manifestação propondo a retirada do assunto de pauta para apresentação do estudo rç.
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS

Ata da 1908 Reunião Ordinária do Plenário, de 2510312019

referente a implantação do cartão corporativo. O Conseilheiro e Diretor Administrativo e

Financeiro Adm. Magno Moura informou que fez parte da comissão que realizou o referido

estudo, no ano de 2017, e que a conclusão foi apresentada. Com o término da gestão

anterior, a Comissão deixou de existir, portanto não há pendência sobre o assunto.

Ressaltou que muitas vezes o valor que se paga pela diária é superior ao valor efetivamente

pago pelo usuário e com o cartão isso não ocorreria, pois seria pago o valor exatamente

utilizado, até o limite da diária estipulada na RN. Que a relação do cartão corporativo não é

com a diária, mas com a forma de pagamento. Que já ocorreu de Conselheiro apresentar as

notas, referentes aos gastos efetivos, e devolver o saldo remanescente. Reforçou que a

Comissão anterior concluiu o trabalho e que, para retomar o assunto, deverá ser constituída

nova Comissão, apesar de acreditar que não serão encontradas novas conclusões. Que, na

época, foi questionado a legalídade da utilização do cartão coporativo e chegou-se a

conclusão que não há proibição. Que alguns Conselhos utilizam e outros não. O Presidente

Adm. Jehu ressaltou que o CRA-MG vai seguir as normas conforme legislação. Na

sequência, o Conselheiro Adm. Magno Moura registrou que considera prudente a

manutenção do valor atual das diárias, tendo em vista a indimplêncïa do CRA-MG e o

aumento do número de Conselheiros Efetivos, residentes no interior do estado, que

dependendo da periodicidade poderá acarretar acrêscimento no orçamento. Após as

consïderações, o Presidente Adm. Jehu colocou em votação as seguintes matérias:

• Reajuste de Diárias: O Plenário aprovou o reajuste proposto no valor das diárias, por 9

votos a favor, 1 abstenção e 2 contra, sendo: do Conselheiro e Diretor Adm. Magno Moura

que votou contra o reajuste e do Conselheiro Adm. Paulo Mageste que também votou contra,

justificando que não é o momento adequado e que deve-se aguardar o estudo da

implantação do cartão corporativo. O Conselheiro Adm. José Rocha absteve-se de votar,

justificando que é necessário um melhor estudo;

• Reajuste no Jeton: O Plenário aprovou o reajuste proposto no valor do Jeton, por 11

votos a favor e 1 contra, sendo do Conselheiro Adm. Paulo Mageste que votou contra o

reajuste, justificando que não é o momento adequado e que deve-se aguardar o estudo do

cartão corporativo referente à diária e posteriormente o Jeton;

• Recomendação da criaçãoíretomada da Comissão para Estudo de Implantação de

Cartão Corporativo: O Plenário recomendou a Criação da Comissão para Estudo de

Implantação de Cartão Corporativo, por 8 votos a favor e 4 contra, sendo dos Conselheiros

Adm. Rosendo, Adm. José Rocha, Adma. Nádia e Adma. Andreza, justificando que não há

necessidade do estudo e que o CRA-MG deve seguir a normativa do CFA. A Comissão será

designada pelo Presidente, apreciada pela Diretoria Executiva e submetida à homologação

do Plenário, na próxima sessão.

A pedido dos Conselheiros Adm. Gilberto Barrouin Ribeiro e Adm. Nourival de Souza

Resende Filho, o Presidente Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho fez uma inversão de pauta,

tratando os itens na seguinte ordem:

4.7 — Grupo Temático - GT CRA-MG Mulher — Aprovação das Integrantes e

Coordenadora — ano de 2019 — Com a palavra, o Conselheiro e Diretor de Formação e
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇAO DE MINAS GERAIS

Ata da 1908 Reunião Ordinária do Plenário, de 2510312019

Onentação Profissional Adm Gilberto Barrouin registrou que, no exercicio 2019, serão
implantados 7 Grupos Temáticos, sendo GT CRA-MG Mulher, GT CRA-MG Jovem GT de
Perícia, GT de Gestão de Pessoas, GT de Finanças, GT de Inovação e GT de Ensino Que o
primeiro grupo a ser contituído sera o GT CRA-MG Mulher e deu Conhecimento das
integrantes e da Coordenadora, Conforme Anexo VI, informando que a matéria foi aprovada
pela Diretoria Após apresentação do assunto, o Plenário homologou a criação do Grupo
Tematico — GT CRA-MG Mulher — 2019, tendo como coordenadora no primeiro momento a
Adm Raquel Maria Bessas do Couto, totalizando 17 integrantes

6 MANIFESTAÇÃO DOS CONSELHEIROS
6.1 — Adm. Nourival de Souza Resende Filho — Registrou que analisando os processos
de licença/cancelamento de registro que recebeu para relato, não concordava com o parecer
de indeferimento em um dos casos Que o profissional e sócio de empresa e consta como
administrador perante a Junta Comercial para fins do Codigo Civil Ressaltou que não
considera o registro profissional obrigatorio apenas pelo fato do profissional ser sócio da
empresa Com a palavra o Assessor Jurídico Adv Abel sugeriu que os Conselheiros devem
fazer um estudo detalhado sobre o assunto, para unificar o entendimento Com a palavra a
Chefe de Gabinete Adma Ana Rita registrou que havia uma Súmula sobre o assunto, cnada
na gestão interior Após apresentação da Súmula pelo Gerente de Fiscalização Profissional e
Registro Adm Gilmar de Andrade, o Presidente registrou que a Súmula deve ser seguida
Que no caso especifico conforme a norma vigente, o profissional foi diligenciado e
identificado como gestor da empresa Portanto o pedido de cancelamento foi indeferido em
consonância com a Sumula n° 45, do CRA-MG

Às 15h09m, o Conselheiro Adm Gilberto Barrouin Ribeiro deixou a sessão por motivo
profissional

4.6 — Apresentação e aprovação do Balancete de Fevereiro de 2019 — O Presidente
Adm Jehu Pinto de Aguilar Filho passou a palavra ao Conselheiro e Diretor Administrativo e
Financeiro Adm Magno Moura, para a apresentação do Balancete de fevereiro/2019 O
Diretor Adm Magno Moura solicitou ao Gerente de Planejamento e Gestão Financeira Adm
Renato Botelho de Lima que apresentasse o assunto, uma vez que o Contador Leonardo não
pôde comparecer O Gerente Adm Renato deu início a apresentação conforme os dados
anexos (Anexo VII) registrando que a Comissão Permanente de Tomada de Contas apreciou
e emitiu parecer, recomendando a aprovação do Balancete de fevereiro/19, bem como a (Diretona que apreciou e aprovou o referido balancete Registrou que o orçamento de 2019 foi
fixado em R$14 353 000 00 (quatorze milhões, trezentos e cinquenta e três mil reais), face \R$13 362 000,00 (treze milh6es, trezentos e sessenta e dois mil reais) no ano de 2018,
expurgado o valor da previsão adicional de R$3 223 000 00 (três milhôes, duzentos e vinte e
três mil reais) referente ao superávit de exercícios anteriores Que a receita realizada no mês
de fevereiro/19 foi de R$1 321 77517 (um milhão, trezentos e vinte e um mil setecentos e
setenta e cinco reais e dezessete centavos) ante R$1 063 46062 (um milhão, sessenta e /três mil quatrocentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos) em fevereiro/18 Que a
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS

Ata da 1908 Reunião Ordinária do Plenário, de 25/0312019

despesa realizada no mês de fevereiro/19, totalizou R$1.024.79597 (um milhão, vinte e

quatro mil, setecentos e noventa e Cinco reais e noventa e sete Centavos) ante R$873.645.93

(oitocentos e setenta e três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e três

centavos), em igual período de 2018. Que em fevereiro/2019, o superávit foi de 57%

(cinquenta e sete por cento) ante 59% (cinquenta e nove por cento), em fevereiro/18. Que as

receitas arrecadadas versus as orçadas em fevereiro/19, totalizaram 43,17% (quarenta e três

vírgula dezessete por cento) ante 40,60% (quarenta vírgula sessenta por cento), em

fevereiro/1 8. Na sequência, o Gerente Adm. Renato Botelho apresentou a composição das

receitas e despesas, destacando:

• Receitas de Anuidades Pessoas Fisicas, representando 64% (sessenta e quatro por

cento) das receitas correntes no mês de fevereiro/19;

• Receitas de Anuidades Pessoas Jurídicas, representando 9% (nove por cento) das

receitas correntes no mês de fevereiro/19;

• Juros, multas e atualizações sobre anuidades, representando 16% (dezesseis por

cento) das receitas correntes no mês de fevereiro/19.

• Despesas com remuneração de pessoal, representando 39% (trinta e nove por cento)

das despesas correntes no mês de fevereiro/19;

• Despesas com serviços de terceiros, representando 31% (trinta e um por cento) das

despesas correntes no mês de fevereiro/19;
• Despesas com Cota Parte do CFA, representando 25% (vinte e cinco por cento) das

despesas correntes no mês de fevereiro/19.
O Gerente Adm. Renato Botelho destacou também os seguintes dados contábeis:

• Total do Ativo até fevereiro/19 — R$61.414.804,70 (sessenta e um milhões,

quatrocentos e quatorze mil, oitocentos e quatro reais e setenta centavos):

• Total de Caixa e Equivalente a Caixa até fevereiro/19 — R$12.700.210,02 (doze

milhões, setecentos mil, duzentos e dez reais e dois centavos);

• Total Imobilizado até fevereiro/19 — R$26.285.029,13 (vinte e seis milhões, duzentos e

oitenta e cinco mil, vinte e nove reais e treze centavos):

• Total Passivo Circulante até fevereiro/19 — R$7.023.723.72 (sete milhões, vinte e três

mil, setecentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos).

Após apresentação do assunto, o Plenário aprovou o balancete referente ao mês de

fevereiro de 2019.

5 MATÉRIAS INCLUIDAS NA PAUTA
5.1 — Prorrogação do prazo para conclusão e apresentação do estudo realizado pela

Comissão Especial para Avaliação e Renegociação sobre as opções de venda ou

locação dos imóveis do CRA-MG, sendo Belo HorizontelMG e

SeccionaislRepresentações — O Conselheiro e Presidente da Comissão Especial para

Avaliação e Renegociação sobre as opções de venda ou locação dos imóveis do CRA-MG.

sendo Belo Horizonte/MG e Seccionais/Representações, Adm. Paulo César Mageste de

Carvalho, registrou que, diante da saída do Eng. Ricardo Dias Campos Filho e demais

dificuldades na avaliação dos imóveis, faz-se necessária a prorrogação do prazo para

conclusão e apresentação do referido estudo, por 90 (noventa) dias. Após apresentação do
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS çI

Seccionais

Pagina7delQ

1>

4 \) / 1’



.4

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS

Ata da ior Reunião Ordinária do Plenário, de 2510312019

assunto, o Plenário aprovou a prorrogação do prazo para conclusão e apresentação do
estudo, por 90 (noventa) dias, a contar do dia 2810312019.

6 MANIFESTAÇÃO DOS CONSELHEIROS (Continuação)
6.2 — Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho — Registrou:
• Que, diante dos questionamentos dos registrados, em reunião com a Administradora
de Benefícios Aliança, verificou que o CRA-MG pode oferecer convênio com diversos outros
planos de saúde, e não apenas com a UNIMED;
• Ressaltou que o plano com a UNIMED abrange todo o estado de Minas Gerais, não só
capital e região metropolitana. Que este é também um questionamento dos registrados. Na
oportunidade, o Conselheiro Adm. Nourival ressaltou que, em sua opinião, este tipo de
atividade (convênio) não compete ao Conselho Profissional e, sim, ao Sindicato. O
Conselheiro Adm. José Rocha sugeriu que o CRA-MG repense sobre o “Clube de
Vantagens” e busque parceria com o SAEMG, para utilização dos convênios do Sindicato;
• Informou que, a partir de abril/2019, serão realizadas 2 reuniões mensais, sendo uma
virtual e uma presencial. Solicitou a compreensão dos Conselheiros para tratar os assuntos
com agilidade e registrou que a próxima reunião virtual será realizada por skype, como teste.
enquanto o CRA-MG adquiri o equipamento adequado e aprovado no PRODER 2019.

6.3 — Adm. Rosendo Magela Reis — Registrou que, nesta data, foi dado início ao Projeto
ADM Conexão, onde o CRA-MG realiza entrevistas no local de trabalho do entrevistado. Que
a primeira entrevista foi realizada com o Presidente do CDL, Adm. Marcelo de Souza e Silva,
comandada pela Conselheira Adma. Christiane Sara Paschoalino e os parabenizou pelo
excelente trabalho, que foi belíssimo, com assuntos pertinentes e fundamentais para os
profissionais de Administração. Que o projeto é uma sequência e as próxïmas entrevistas já
estão definidas.

6.4 — Adm. Paulo César Mageste de Carvalho —

• Sugeriu a criação de uma Comissão para avaliação do mobiliário, doação dos bens
inservíveis e leilão dos seMveis que se encontram na antiga sede do CRA-MG. Ressaltou
que o assunto deve ser tratado com maior brevidade possível;
• Solicitou apoio do Conselheiro Adm. Marcelo Silva para verificar os espaços junto à
CDL. Sebrae e Associação Comercial, no estado de Minas Gerais, para fazer proposta de
parceria e compartilhamento das seccionais do CRA-MG, visando a redução de custos. O
Conselheiro Adm. Marcelo Silva registrou que está a disposição;
• Registrou que os funcionários do CRA-MG estão sobrecarregados, pois alguns
funcionários pertencem a diversos grupos de trabalhos e comissôes, o que compromete a
eficiência das equipes. Que os Conselheiros devem ter paciência, devido ao alto volume de
atividades deliberadas. Na oportunidade, parabenizou a funcionária Letícia Guaracy pelo
trabalho realizado no arquivo do CRA-MG, que está extremamente organizado e eficiente.

6.5 — Adma. Andreza Aparecida Barbosa — Registrou que participou, no último final de
semana, de um programa de empreendedorismo, denominado “Clube em Pauta
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Empresarial”, realizado pela Rádio Clube FM, de Campo BeloIMG, visando o estreitamento

de laços com os empresários da região. Que concederá entrevistas, semanalmente,
relacionadas a dicas de gestão e que se os Conselheiros desejarem participar será de

grande relevância. Que o evento conta com o Sebrae, Associação Comercial, Prefeitura e a
própria Rádio que está divulgando o CRA-MG.

Considerações Finais

O Presidente Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho encerrou a Reunião ás 15 (quinze) horas e 47
(quarenta e sete) minutos, agradecendo a presença de todos. Dela, lavrou-se esta Ata que
será aprovada e assinada pelos particípantes desta sessão, na próxima Reunião Plenária.

Aprovação:

Aprovado por: Assinatura

Adm8. Andreza Aparecida Barbosa

Adma. Christiane Bara Paschoalino

Adm. Gilberto Barrouin Ribeiro j
413t /4_c

Adm3. lêda Lúcia Inácio Rosa

Adm. José Eustáquio de Vasconcelos Rocha
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Adm. Magno Luiz Coelho de Moura

1 (Adm. Marcelo de Souza e Silva

Adma Nadia Mauren Venuto Paxeco

Adm. Nourival de Souza Resende Filho

Adm. Paulo César Mageste de Carvalho c
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Adm. Rosendo Magela Reis
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