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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS

Ata da 19172 Reunião Ordinária do Plenário, de 2210712019

Referência: Ata da 19172 Reunião Ordinária do Plenário do Conselho
Regional de Administração de Minas Gerais
Data; 22/0712019
Horário: l3h38min às lSh28min

Membros do Conselho

Participantes desta reunião

Adm. Alexandre Miserani de Freitas Conselheiro Efetivo

Adm. Andreza Aparecida Barbosa Conselheiro Efetivo

Adm2. lêda Lúcia lnácio Rosa Conselheira Efetiva

Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho ConselheirbË?Íivo

Adm. Lucas Amoni Leite Lemos Conselheiro Suplente

Adm. Magno Luiz Coelho de Moura Conselheiro Efetivo

Adm. Nourival de Souza Resende Filho Conselheïro Efetivo

Adm. Rogério Vidigal Paolucci Conselheiro Suplente

Adm. Rômulo Larcher Filgueiras Conselheiro Suplente

Adm Rosendo Magela Reis Conselheiro Efetivo

Ausências Justificadas
A Conselheira Adm A Vice-presidente Adm. Nádia Mauren Venuto encontra-se
de licença no período de 25/06/2019 a 31/07/2019, motivo pelo qual seu
suplente, Conselheiro Adm. Alexandre Miserani de Freitas, assumiu como
efetivo, sendo convocado e se fez presente. A Conselheira Adm. Christiane
Sara Paschoalino justificou ausência por motivo de viagem ao exterior, para a
realização do 3° módulo do seu doutorado, no período de 11/07/2019 a
31/07/2019, tendo sido convocado o seu suplente, Conselheiro Adm. Rômulo
Larcher Filgueiras, que se fez presente. O Conselheiro Adm. Gilberto Barrouin
Ribeiro justificou ausência por motivo particular, no período de 21/07 a
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27/07/2019, sendo convocado o seu suplente, Conselheiro Adm. Lucas
Amoni Leite Lemos, que se fez presente. O Conselheiro Adm. José Eustáquio
de Vasconcelos Rocha justificou ausência por motivo de viagem ao exterior no
período de 12/07 a 04/08/2019, sendo convocado o seu suplente, Conselheiro
Adm. Wander Luis Silva, que por motivo de bloqueio na rodovia, não conseguiu
vir para Belo Horizonte. O Conselheiro Adm. Marcelo de Souza e Silva
justificou ausência por motivo de viagem de férias familiares, sendo convocada
a sua Suplente, Adm. Heloisa Maria Campos, que justificou ausência por
motivo de consulta médica. O Conselheiro Adm. Paulo Mageste justificou
ausência por motivo de viagem, no período de 20 a 30/07/2019, sendo
convocado o seu suplente, Conselheiro Adm. Marcos Tanure Sanabio, que
justifícou ausência por motivo de férias e, assim, convocado o Conselheiro
Suplente Adm. Rogério Vidigal Paolucci, que se fez presente.

Ordem da Reunião:

Ordem da Reunião

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 1915 Reunião Ordinária do Plenário, de 08/07/2019, registrando as
considerações do Conselheiro Adm. Nourival que foram encaminhadas
previamente por e-mail. Na sequência, a referida Ata foi aprovada 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 Solicitaçâo 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: ‘S.
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Anexo 1 — Processos de Solicitação de Registro: que 40 processos
foram aprovados pelo Presidente Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho ad
referendum do Plenário, no período de 08/07/2019 a 21/07/2019, sendo 35
registros de pessoa física e 5 registros de pessoa jurídica. Na sequência, o
Presidente Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho solicitou a homologação dos 40
processos de registro de pessoa física e de pessoa jurídica, que foi aprovada
pelo Plenário.

Anexo II — Processos de Solicitação de Licença/Cancelamento: que o
Presidente Adm, Jehu Pinto de Aguilar Filho distribuiu, na sessão, 375
processos. Após análise dos Conselheiros relatores, dos 375 processos de
licença/cancelamento distribuídos, 363 foram concluídos e 12 ficaram
pendentes, retornando à área com observações de Conselheiros. Na
oportunidade, o Gerente de Fiscalização Profissional e Registro Adm. Gilmar
de Andrade registrou a conclusão de 48 processos, distribuídos, em Plenárias
anteriores e os disponibilizou para a homologação. Na sequência, o Presidente
Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho solicitou a homologação dos 411 processos
de licença/cancelamento, que foi aprovada pelo Plenário.

Anexo III — Processos de Fiscalização: que o Presidente Adm. Jehu
Pinto de Aguilar Filho distribuiu, nesta sessão, 18 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. N
Após análise dos Conselheiros relatores, os 18 processos de fiscalização
distribuídos foram concluidos. Na oportunidade, o Gerente de Fiscalização
Profissional e Registro Adm. Gilmar de Andrade registrou a conclusão de 6
processos, distribuídos, em Plenárias anteriores, ao Conselheiro Adm. Gilberto
Barrouin Ribeiro (3) e ao Conselheiro Adm. Magno Luiz Coelho de Moura (3), e
os disponibilizou para a homologação. Na sequência, o Presidente Adm. Jehu
Pinto de Aguilar Filho solicitou a homologação dos 24 processos de
fiscalização, que foi aprovada pelo Plenário.

3. MATÉRIAS PENDENTES
Não houve.

4 MATÉRIAS DE PAUTA
4.1 — Apresentação e aprovação do Balancete de Junho de 2019 — O
Presidente Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho passou a palavra ao Contador
Leonardo para a apresentação do Balancete de junho/2019. O Contador
Leonardo registrou que a Comissão Permanente de Tomada de Contas
apreciou e emitiu parecer, recomendando a aprovação do referido Balancete.
Que excepcionalmente não houve apreciação prévia da Diretoria, por falta de
quórum para a realização da Reunião, e que pediria aprovação e homologação
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pelo Plenário nesta data, em face do prazo do CFA para recebimento do
Balancete. Na sequência, deu início á apresentação, conforme Anexo IV.
Registrou que o orçamento de 2019 está fixado em R$14.900.000,00 (quatorze
milhões e novecentos mil reais), 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 exercicios
anteriores. Que a receita realizada no mês de junho/19 foi de R$1 .096.151 91
(um milhão, noventa e seis mil, cento e cinquenta e um reais e noventa e um
centavos) ante R$51 5.477,32 (quinhentos e quinze mil, quatrocentos e setenta
e sete reais e trinta e dois centavos) em junho/18. Que a despesa realizada no
mês de junho/19 foi de R$936.832,50 (novecentos e trinta e seis mil, oitocentos
e trinta e dois reais e cinquenta centavos) ante R$769.654,70 (setecentos e
sessenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos),
em igual período de 2018. Que em junho/2019, o superávit foi de 44%
(quarenta e quatro por cento), ante 41% (quarenta e um por cento), em
junho/18. Que as receitas arrecadadas versus as orçadas em junho/19,
totalizaram 78,79% (setenta e oito vírgula setenta e nove por cento) ante
7081% (setenta vírgula oitenta e um por cento), em junho/18. Na sequência, o
Contador Leonardo apresentou a composição das receitas e despesas,
destacando:
• Receitas de Anuidades Pessoas Físicas, representando 50% (cinquenta
por cento) das receitas correntes no mês de junho/19;
• Receitas de Anuidades Pessoas Jurídicas, representando 6% (seis por
cento) das receitas correntes no mês de junho/19;
• Juros, multas e atualizações sobre anuidades, representando 19%
(dezenove por cento) das receitas correntes no mês de junho/19;
• Despesas com remuneração de pessoal, representando 45% (quarenta
e cinco por cento) das despesas correntes no mês de junho/19; ç)
• Despesas com serviços de terceiros, representando 30% (trinta por
cento) das despesas correntes no mês de junho/19;
• Despesas com Cota Parte do OFA, representando 18% (dezoito por
cento) das despesas correntes no mês de junho/19.
O Contador Leonardo ressaltou também os seguintes dados contábeis: -—

• Total do Ativo até junho/19 — R$51.454.788,79 (cinquenta e um milhões,
quatrocentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e
setenta e nove centavos);
• Total de Caixa e Equivalente a Caixa até junho/19 — R$14.266.640,64
(quatorze milhões, duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e quarenta reais
e sessenta e quatro centavos);
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• Total Imobilizado até junho/19 — R$26.129.609,14 (vinte e seis milhões,
cento e vinte e nove mil, seiscentos e nove reais e quatorze centavos);
• Total Passivo Circulante até junho/19 — R$4.597.395,39 (quatro milhões,
quinhentos e noventa e sete mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e
nove centavos).
O Conselheiro Adm. Rômulo perguntou ao Presidente Adm. Jehu o motivo do
aumento nas receitas e o Presidente explicou que foi devido ao somatório de
fatores, como reajuste da anuidade, programa de conciliação, o trabalho ativo
de abordagem dos registrados da área de Relações Institucionais, entre outros.
O Plenário, por unanimidade, aprovou o Balancete de junho de 2019.

A pedido do Conselheiro Adm. Rosendo Magela Reis, o Presidente Adm. Jehu
deixou o item 4.2 a ser tratado por último e abordou os seguintes itens de
pauta:
4.3 - Declaração de Publicação do Relatório de Gestão TCU - Exercício
2018 - O Presidente Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho registrou que o Relatório
de Gestão do CRA-MG, referente á prestação de contas do exercício de 2018,
foi publicado no site do Tribunal de Contas da União - TCU. Cumprimentou e
parabenizou os Conselheiros da administração anterior, especialmente o ex- 1 ‘

Presidente Adm. Antônio Eustáquio Barbosa e os Conselheiros que
permaneceram nesta gestão e presentes na sessão, Conselheiro Adm.
Nourival de Souza Resende Filho e Conselheiro Adm. Magno Luiz Coelho de
Moura, bem como os demais e toda a equipe do CRA-MG pelo
desenvolvimento do trabalho e empenho.

4.4 - Apresentação do relatório dos seis meses de gestão — O Presidente
Adm. Jehu realizou a apresentação dos seis meses de sua gestão, conforme
Anexo V, ressaltando os principais resultados e evolução do CRA-MG e
parabenizou toda a equipe e todos os Conselheiros pelo excelente trabalho. O
Presidente Adm. Jehu demonstrou as treze ações propostas pela gestão
2019/2020, destacando que onze já foram desenvolvidas. Na sequência,
abordou as ações integradas, fiscalização e registro, vitórias jurídicas,
financeiro, tecnologia, participação dos profissionais. formação.
relacionamento, administrativo, comunicação, projetos e ações sociais e do
COP-MG — Conselhos e Ordens Profissionais de Minas Gerais. O Plenário
cumprimentou e parabenizou o Presidente e toda a equipe pelo relatório
apresentado.

4.5 — Avaliação de cada Conselheiro(a) presente na sessão dos seis
meses de gestão — O Presidente Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho solicitou a
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avaliação dos Conselheiros presentes na sessão referente aos seis meses de
gestão, tendo os seguintes pronunciamentos
e Conselheiro Adm. Alexandre Miserani de Freitas — registrou que atua
na Comissão Permanente de Tomada de Contas, desenvolvendo atividades
muito interessantes e que gostaria de dispor de mais tempo para dedicar ao
CRA-MG Que esta muito satisfeito com a gestão do CRA-MG, registrou os
cumprimentos ao Presidente Adm Jehu pela liderança e principalmente pelas
ações concretas apresentadas e que é de fundamental importância divulgar
esse trabalho, principalmente nas redes sociais, pois geralmente os registrados
desconhecem as ações desenvolvidas Estendeu os cumprimentos a todos os
Conselheiros e equipe do CRA-MG pelo apoio, afirmando que é a união de
forças que proporciona o resultado almejado Que acredita na capacidade do
Presidente Adm Jehu, que tem feito um trabalho brilhante e que o parabeniza
por representar tão bem o CRA-MG O Presidente Adm Jehu registrou o
agradecimento ao Conselheiro Adm Miserani que tem desenvolvido um
trabalho excelente para o CRA-MG
• Conselheiro Adm. Magno Luiz Coelho de Moura — registrou que
acrescenta ao registro do Conselheiro Adm Alexandre Miserani a percepção
da capacidade de articulação e do trabalho em conjunto dos dirigentes e
equipe Que acredita que esse trabalho em conjunto é proveniente da liderança
participativa que o Presidente Adm Jehu tem exercido no CRA-MG Que os
Conselheiros estão envolvidos e que mesmo não sendo diretamente das áreas,
procuram sempre auxiliar e contribuir nas atividades do CRA-MG Que
concorda com o Conselheiro Adm Miserani e reforça a necessidade de
divulgação das principais ações aos registrados Parabenizou o Presidente
Adm Jehu, todos os Conselheiros, o Assessor Jurídico Dr Abel, a Chefe de
Gabinete Adm Ana Rita, as equipes do CRA-MG e especialmente os Gerentes
de sua area, Gerente de Planejamento e Gestão Financeira Adm Renato e
Gerente de Administração e Logística Adm Flávia Castro Que o CRA-MG
atual é diferente de seis meses atrás, mais empenhado e atuante, e que cada
um e responsável por esse avanço O Presidente Adm Jehu agradeceu ao
Conselheiro Adm Magno pela presteza e atuação na Diretoria Administrativa e
Financeira
Neste momento, ás 15h10, o Conselheiro Adm Alexandre Miserani deixou a
sessão por motivo profissional
e Conselheira Adm. leda Lúcia Inácio Rosa — registrou que gostaria de
estar mais disponivel para atuar e que parabeniza a todos do CRA-MG, pois
tudo que precisou até o momento, foi prontamente atendida Que o trabalho
desempenhado pelo Presidente Adm Jehu tem surtido efeito e resultado
positivo, pois tem conversado externamente com profissionais e tem recebido
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execelentes retornos sobre a atuação e imagem do CRA-MG. O Presidente
Adm. Jehu registrou que a Conselheira Adm. leda tem desenvolvido um
trabalho de extrema importância e responsabilidade, contribuindo e muito para
o CRA-MG.
• Conselheiro Adm. Nourival de Souza Resende Filho — registrou que
conhece o Presidente Adm. Jehu há quase trinta anos e que os resultados
positivos nâo são novidades. Que destaca ações do poder judiciário sobre o
CRA-MG na gestão passada, que muito prejudicou o desenvolvimento de
novas ações e projetos e que, por isso, a diferença de um CRA-MG de seis
meses atrás. Que todos os gestores que passaram pelo Conselho prestaram a
sua contribuição, cada um à sua maneira. Que o Presidente Adm. Jehu siga
em frente, pois é muito importante que o CRA-MG seja reconhecido. O
Conselheiro Adm. Nourival registrou também que enquanto Conselheiro, em
todos os momentos que foi acionado ou identificou necessidade, prestou seu
auxilio e que permanece à disposição para contribuir, O Presidente Adm. Jehu
agradeceu e registrou que o Conselheiro Adm. Nourival possui vasta
experiência e conhecimento para contribuir com o crescimento do CRA-MG.
• Conselheiro Adm. Lutas Amoni Leite Lemos — registrou os
cumprimentos e parabéns ao Presidente Adm. Jehu, pelo empenho e gestão
participativa, O Conselheiro Adm. Lucas registrou que está desenvolvendo um
trabalho intenso em sua região (Vale do Rio Grande e Alto Paranaíba), com o
apoio do Representante do CRA-MG, Adm. Karim Abud Mauad, promovendo
realização de eventos, parcerias e que o objetivo é ter um CRA-MG modelo
para todo o Estado. Que os eventos têm dado muito certo, atraindo as
instituições de ensino, profissionais, comunidade e mídias locais. Que estão
tendo apoio de importantes instituições, como SEBRAE, FIEMG, e que as
ações estão sendo muito bem avaliadas. Que é importante o apoio contínuo do
CRA-MG para fortalecer e alavancar o número de registrados. O Presidente
Adm. Jehu agradeceu e parabenizou o Conselheiro Adm. Lucas pelo belíssimo
trabalho.
Neste momento, ás 15h18, o Conselheiro Adm. Magno Moura deixou a sessão
por motivo profissional.
• Conselheiro Adm. Rômulo Larcher Filgueiras — registrou que a
escolha do Adm. Jehu como Presidente do CRA-MG foi assertiva e que tem
observado e escutado nos últimos seis meses, grandes realizações para o
CRA-MG. Que a atuação do Presidente do Adm. Jehu tem sido realmente
profícua. Que o incremento nas receitas também é fruto da gestão do
Presidente Adm. Jehu, que tem otimizado a fiscalização, modernizado a área
de Relações Institucionais, o relacionamento do Presidente com a Chefe de
Gabinete Adm. Ana Rita que se dedica e com toda a equipe do Gabinete e dos A
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Gerentes e Assessores Que destaca a sintonia e atenção do Presidente com o
Assessor Jurídico Dr Abel, que dispensa comentários pelo conhecimento e
excelente trabalho que traz segurança e tranquilidade a todo grupo de
Conselheiros O Conselheiro Adm Rômulo parabenizou o Presidente Adm
Jehu e toda a equipe do CRA-MG, colaboradores e Conselheiros, registrando
que o Conselho crescera ainda mais com essa gestão Afirmou que, como
Conselheiro, sempre busca se envolver nas ações do Conselho e que fica
muito feliz quando tem oportunidade de participar das Plenárias Que foi
designado a ele a participação na Comissão para Destinação dos Bens Móveis
do CRA-MG e que está aguardando o momento adequado para executarem o
trabalho Que percebe que os Gerentes e Assessores assumem várias
posições e realmente vestem a camisa do Conselho Que fica surpreso em ver
quantas atividades e atribuições são assumidas pela Gerente de Administração
e Logísitca Adm Flavia Castro, assim como a responsabilidade das atividades
do Gerente de Fiscalização Profissional e Registro Adm Gilmar Andrade e o
Gerente de Planejamento e Gestão Financeiia Adm Renato O empenho da
Assessora de Comunicação e Eventos Silvia com a imagem e relacionamento
externo do Conselho, assim como da Gerente de Formação Profissional Adm
Zelia e do seu substituto Adm Rafael Lopes, com a educação continuada
A dedicação do Assessor de Tecnologia e Informação Fernando que tem muito
a contribuir para o Conselho O Conselheiro Adm Rômulo finalizou,
ressaltando a sua participação no Grupo de Perícia, que esta preparando
seminarios varios cursos para o 2° semestre de 2019 e ano de 2020, além de
visitas tecnicas que estão sendo planejadas O Presidente Adm Jehu
agradeceu o Conselheiro Adm Rômulo pelo depoimento e dedicação
• Conselheiro Adm. Rogério Vidígal Paolucci — registrou que é uma Ç
honra fazer parte do grupo de Conselheiros do CRA-MG e de toda a equipe
que demonstra empenho e dedicação e que a performance atual e o espelho
de tudo aquilo que se buscou na campanha O Conselheiro Adm Rogério
parabenizou o Presidente Adm Jehu pela atuação e habilidade em lidar com
as pessoas, mOtivá-las e estendeu os cumprimentos a toda equipe do CRA
MG, reforçando que realmente o Conselho mudou para melhor e que espera
contribuir ainda mais e elevar a capacitação
• Conselheira Adm, Andreza Aparecida Barbosa - registrou que faz de
todas as falas anteriores as suas e parabenizou o Presidente Adm Jehu pela

VI

liderança inspiradora, de muita competência de resultados, um profissional
serio ético, justo, que assumiu a Presidência do CRA-MG há seis meses e
não mede esforços para contribuir e oferecer o seu melhor Que como Diretora
de Fiscalização Profissional e Registro, tem encontrado bastante desafio,
percebido a necessidade de algumas atualizações, planejamento, mas com a
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pretensão de realizar os ajustes e fechar as metas com brevidade. Que vai
encaminhar para conhecimento de todos a proposta de trabalho, detalhando as
metas individuais dos fiscais e como está sendo feito o monitoramento. Que de
modo geral, a equipe é bem sincronizada e está disposta a promover
melhorias. A Conselheira Adm. Andreza agradeceu a equipe e aos
Conselheiros por todo apoio e aluda.
• Conselheiro Adm. Rosendo Magela Reis — registrou que é um
momento muito importante, pois os seis meses de trabalho lhe dá um profundo
orgulho de fazer parte do grupo de Conselheiros. Que já participou de outras
gestões do CRA-MG e do CFA, que também foram bons, que os frutos são
uma sequência de ações que foram feitas, mas que a performance atual é
realmente diferenciada. Que parabeniza o Presidente Adm. Jehu e todos os
Conselheiros pelos trabalhos realizados e que reforça e admira a disposição
física e intelectual do Presidente em desenvolver as ações apresentadas. Que
está sendo realizado um trabalho fantástico, que o Presidente Adm. Jehu é um
grande líder e que o receio dele é tudo isso se esvair, e citou, como exemplo, a
PEC 108/2019, que pode alterar a natureza luridica dos Conselhos e
consequentemente ocasionar mudanças profundas. Que o TCU, órgâo de
apoio ao legislativo, encaminhou ao Congresso uma mensagem, já
amplamente divulgada, para corroborar com a PEC 108/2019 e que tem em
síntese: que o sistema de Conselhos recolhem R$ 4 bilhões da população por
ano e que o obletivo é fiscalizar, porém 9% das pessoas estão na fiscalização e
91% estão no “cabide de empregos”. Que é preocupante a imagem do TCU
sobre os Conselhos e junto aos Deputados e como esse cenário não ocorre no
CRA-MG, é fundamental que os Conselheiros promovam ações lunto aos
parlamentares, demonstrando a nossa realidade. Que recomenda a previsão
de recursos consideráveis para a viabilidade das ações necessárias, na
próxima reformulação orçamentária. Que o CRA-MG deve estar preparado
para os diversos cenários e que o Presidente Adm. Jehu tem toda a
competência para avançar ainda mais.
Neste momento, às 15h38, o Conselheiro Adm. Nourival Resende deixou a
sessão por motivo profissionaL

4.2 — Atualização Profissional — O Conselheiro Adm. Rosendo Magela
Reis registrou que diante dos diversos cenários, e sobretudo do elevadissimo
número de desemprego, é preciso fazer muïto mais e cabe aos profissionais de
administração promover e viabilizar as mudanças necessárias, de modo que as
empresas gerem empregos e tenham condições de pagar os seus
colaboradores. Que destaca a importância da atualização profissional, a partir
da mudança profunda no sistema de educação e enfatizou que a economia
atualmente é comportamental. Citou empresas de sucesso, como Startse e
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Falconi, sendo que os profissionais e dirigentes da Falconi possuem estreito
relacionamento com o CRA-MG. Registrou que acredita que o Conselho, sob a
gestão do Presidente Adm. Jehu, caminhará na direção das capacitações e
especializações rápidas, pois a contratação hoje é por conhecimento e não por
título. O Presidente Adm. Jehu agradeceu o Conselheiro Adm. Rosendo pelas
contribuições e que já está no radar reuniões com a Google, entre outras
empresas de inovações e tecnologias.

5 MATÉRIAS INCLUÍDAS NA PAUTA
5.1 — PEC 10812019 — O Presidente Adm. Jehu solicitou ao Assessor
Jurídico Dr. Abel a apresentação do assunto. O Assessor Jurídico Dr. Abel
registrou que a PEC 108/2019 trata-se de uma proposta de ementa à
Constituição Federal. Os principais pontos da ementa são:
• não obrigatoriedade do registro profissional nos Conselhos, exceto para
os que são ligados à vida, saúde, segurança e à ordem social, que manteriam
a natureza jurídica de direito público para poderem exercer o poder de polícia,
que é o ato de fiscalizar;
• a mudança da natureza jurídica dos Conselhos para direito privado que
ocasiona dúvidas sobre a permanência dos Conselheiros e das atribuições,
como a fiscalização;
• o terceiro aspecto é sobre a questão de Lei Federal determinar, em
relação aos Conselhos Profissionais, a criação, os limites de atuação e valores
de taxas e anuidades. A preocupação do Assessor Jurídico é de haver o
entendimento que a partir do momento que a Lei Federal for aprovada, os
Conselhos ficam extintos até que a Lei Federal determine a criação e etc.
As questões sâo complexas e possuem várias interpretações, inclusive dos que
são Conselhos ligados à vida, que tem um significado muito elástico. Que
poderão existir vários questionamentos jurídicos, ações de
inconstitucionalidade, mas como não se sabe o julgamento e o desdobramento
do assunto, o melhor é que a PEC 108/2019 não seja aprovada e isso
realmente vai demandar muitas ações dos Conselhos.

5.2 — Comunicado que não será feita a licitação para o lote do CRA-MG —

O Presidente Adm Jehu registrou até que haja a conclusão da Comissão sobre
a Avaliação dos Imóveis de Propriedade do CRA-MG, não será feita a licitação
para a locação do lote do Conselho, à Rua Timbiras, o que foi prontamente
acatado por todos os membros presentes.

5.3 - Comunica a realização do Evento “Mesa Redonda com os Jovens da
Confraria Fora da Caixa”, que será realizado no dia 27/0812019, às 19
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horas — Com a palavra, o Gerente de Formação Profissional em exercício
Adm. Rafael registrou que o CRA-MG Mulher realizará um debate com a
temática ‘Mesa Redonda com os Jovens da Confraria Fora da Caixa”, que vai
abordar o que as novas gerações têm a agregar e quais são os desafios que
encontram. Serão jovens que atuam em empresas familiares e que estão
sendo preparados para assumir os cargos de gestão.

5.4 — Projeto GSAE — O Presidente Adm. Jehu registrou que o projeto GSAE
consiste na implantação do Sistema CFA de Governança, Planejamento e
Gestão Estratégica de Serviços Municipais de Agua e Esgotos. Que recebeu
do CFA um termo de cooperação técnica para ser firmado entre o CFA, ORA
MG e o SAAE — Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito e a
Agência Interamericana de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável
dos Recursos Hídricos, mas que como existem obrigações muito amplas para
o CRA-MG, solicitou, primeiramente, que a Assessoria Jurídica analise e
converse com os demais responsáveis para os devidos ajustes.

6 MANIFESTAÇÃO DOS CONSELHEIROS
6.1 Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho — Registrou que o projeto IPPE
Instituto de Pesquisas e Projetos Empreendedores, do qual também faz parte,
recebeu um aporte de recursos de grandes empresas, como Banco do Brasil,
Cemig, Deloitte, entre outras, e vai oferecer vários cursos para a terceira idade,
inteiramente gratuitos. Que os cursos são de altíssima qualidade e que vai
verificar a possibilidade da transmissão para os profissionais de administração.

O Presidente Adm Je
(dezesseis) horas e 28
todos Dela, lavrou-se
Plenaria
Aprovação:

Aprovado pat Assinatura

Adma. Alexandre Miserani de Freitas
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