REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE GESTÃO
EXERCÍCIO DE 2015

O ano do jubileu de ouro da Administração, mesmo com os reflexos da crise econômica e política, foi
encerrado com saldo positivo para os Administradores e Tecnólogos em Gestão do estado do Espírito
Santo. As nossas ações fluíram no sentido de destacar a importância e valor, cada dia maior, do
Profissional da áreas da Administração no âmbito administrativo e econômico. E como é de praxe no
final de cada exercício, o CRA-ES faz a prestação de contas de suas atividades aos profissionais
registrados e à sociedade. Podemos afirmar que foi com a constante colaboração da diretoria, dos
conselheiros, dos funcionários e estagiários, que alcançamos os objetivos previstos no Plano de Metas
2015, a partir do uso das nossas prerrogativas legais, inclusive na área de fiscalização das atividades
típicas da Administração. Afinal, somos uma autarquia federal e nossa comunicação e contatos com
outros órgãos e instituições públicas e privadas, com os registrados e com a sociedade, tem se pautado
pela transparência, publicidade, probidade administrativa, eficiência e prestação de contas. Seguindo,
portanto, em sintonia com esses princípios, listamos a seguir, brevemente, o que se destaca das nossas
realizações e atividades efetivadas ao longo do ano de 2015.

Palestra sobre educação empreendedora
Nos dias 3 e 18/03 foram realizadas pelo Instituto de Administração do Espírito Santo - IAES no
auditório do CRA-ES duas palestras com o tema “Seria o Fim da Administração como a Conhecemos?”
pelo Adm. Marcelo Lage, que é mestre em Gestão do Conhecimento, Inovação e Dinâmica
Empreendedora, Inovação pela Universidade de Aalborg (Dinamarca). Uma reflexão sobre as
mudanças no cenário mundial e seus impactos sobre a gestão empresarial e os próximos 50 anos da
profissão.
Solenidades de entrega de CIP no auditório do CRA-ES
Eventos realizados no auditório do CRA-ES com a presença de convidados dos formandos.
1. Em 05/03 – Entregues 58 CIPs à Administradores e 12 à Tecnólogos em Gestão que colaram grau
no segundo semestre de 2014 (1º evento).
2. Em 17/03 - Entregues 59 CIPs à Administradores e 11 à Tecnólogos em Gestão que colaram grau
no segundo semestre de 2014 (2º evento).
3. Em 03/09 - Entregues 49 CIPs à Administradores e 22 à Tecnólogos em Gestão que colaram grau no
primeiro semestre de 2015.
Comemoração ao Dia Internacional da Mulher
Em 10/3 foi realizado pelo IAES no auditório do CRA-ES um evento que discutiu o papel das mulheres
nas organizações com uma palestra abordando o tema “Diversidade Feminina”, pela gerente de
Recursos Humanos do Porto (da Vale) Sandra Lissot, e outra palestra proferida pela Admª. Lianda
Zanette com o tema “Marketing Pessoal e Etiqueta para Mulheres”. A Adm. Neidy Christo, Diretora
Técnica da Aghá Desenvolvimento de Recursos Humanos e Diretora de Eventos da ABRH/ES
intermediou o evento.
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VII Fórum de Qualidade no Ensino da Administração
Em 16/04 foi realizado pelo IAES no auditório do CRA-ES, mais uma edição do Fórum de Qualidade do
Ensino de Administração. No primeiro painel do evento, o Adm. Claudio Carvajal, coordenador do
curso de Administração da FIAP de São Paulo, abordou o tema “Como Melhorar a Qualidade do
Ensino”. E no segundo painel, o empresário Sebastião Constantino Dadalto falou sobre as
competências que devem ser desenvolvidas nos cursos de Administração e Tecnologia em Gestão com
foco no mercado. A moderadora do Evento foi a Admª. Profª. Drª. Vera Lúcia Broki Brasil.
Lançamento do Jubileu de Ouro da profissão do Administrador
Em 10/6 foi realizada no auditório do CRA-ES palestra da Secretária de Estado da Fazenda do ES
(Sefaz), Ana Paula Vescovi, iniciando as comemorações do Jubileu de Ouro. O evento reuniu
autoridades, conselheiros, profissionais, funcionários do CRA-ES e convidados.
Café & Gestão
Palestras no auditório do CRA-ES com temas atuais e de impacto para o mercado e os profissionais de
Administração, com a participação de professores que lecionam nos cursos de pós-graduação/MBA de
instituições parceiras, promovidas pelo IAES. Foram realizados seis eventos, a saber:
1. Em 11/06 com o tema “Gerenciamento de Projetos nos Dias Atuais – Desafios x Oportunidades”,
pelo Prof. José Genaro Linhares Junior, mestre em Administração pela UFBA, pós-graduado em
Gerência da Tecnologia da Informação, Tecnólogo em Processamento de Dados, em parceria com a
M.Murad/FGV.
2. Em 23/07 com o tema “Na Crise, Crie!”, pela Profª. Etienne de Castro Tóttola, mestranda em
Educação, pós-graduada em Recursos Humanos, Pedagoga, em parceria com a Aghá
Desenvolvimento de Recursos Humanos.
3. Em 19/08 com o tema “O Profissional de Finanças e o Mercado Brasileiro”, pelo Prof. César Camilo
Maximiano da Mota Cotrim, pós-graduado em Docência Universitária, Administrador, em parceria
com o IPOG.
4. Em 20/08 com o tema “Rotinas Trabalhistas”, pelo Dr. Victor Queiroz Passos Costa, master of law
(LL.M) em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, Advogado, em parceria com a Passos
Costa Advogados.
5. Em 23/09 com o tema “Gestão Ambiental e Sustentabilidade”, pela Profª. Adriana Schinaider
Rigoni Gasparini, mestre em Economia, Economista, em parceria com a UVV.
6. Em 27/10 com o tema “Regulamento Interno e Plano de Participação nos Lucros e Resultados”,
pelo Dr. Victor Queiroz Passos Costa, master of law (LL.M) em Direito Empresarial pela Fundação
Getúlio Vargas, Advogado, em parceria com a Passos Costa Advogados.
Ciclo de Palestras do CFA sobre o ENADE
Em 16/06 foi realizado pelo IAES em parceria com a Câmara de Formação Profissional do CFA –
CFP/CFA, no auditório do CRA-ES, palestra com o tema “A inovação pedagógica nos cursos de
graduação e tecnologia em gestão e os impactos sobre os resultados do
ENADE, proferida pelo
Adm. Prof. Dr. Mauro Kreuz, diretor da CFP/CFA.
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Seminários de Boas Práticas
Os seminários de Boas Práticas são eventos organizados pelo IAES e realizados no auditório do CRA-ES,
nos quais são convidados gestores e ex-gestores de referência para proferir palestra sobre temas de
relevância no setor público ou privado. Tratam-se de relatos sobre experiências bem-sucedidas
implementadas em instituiçoes públicas ou privadas. Após a palestra ou painel, os temas são
debatidos entre os participantes do evento.
1. Em 25/06, Recursos Humanos, case ArcelorMittal, com o painel “Boas práticas de recursos
humanos focada na sustentabilidade:”, pelo Vice-Presidente de RH e Tecnologia da Informação da
ArcelorMittal Brasil Ricardo Garcia, Economista, fez pós-graduação em Recursos Humanos pela
UFMG e cursos de especialização pela JUSE (Japão), Insead (França) e Kellogg (EUA).
2. Em 27/08, Empreendedorismo, case Café Caramello com o painel “Empreendedorismo e
crescimento sustentável”, pela fundadora da empresa Sra. Cristina Pascoli Tongo.
3. Em 12/11, Gestão Familiar, case DiFerolla com o painel “Empreendedorismo e crescimento
sustentável”, pela Sra. Lourdes Ferolla Leandro, diretora de Gestão de Pessoas e Comunicação, as
sobrinhas Bruna (formada em Administração) e Júlia (formada em Arquitetura e Urbanismo) e a
filha, Laís Ferolla (formada em Comunicação/Jornalismo). Há quatro anos, as herdeiras recebem
treinamento e são preparadas para fazer a transição.
4. Também foi realizado em 02/12, em Cachoeiro de Itaperimirim, o Seminário de Boas Práticas de
Empreendedorismo, case Café Caramello com o painel “Empreendedorismo e crescimento
sustentável”, pela fundadora da empresa Sra. Cristina Pascoli Tongo.
Workshops sobre Responsabilidade Técnica
Voltados para profissionais que já atuam ou que desejam atuar como RT, os encontros mostraram o
conceito da atividade, para garantir que estes profissionais cumpram seu objetivo social e o contrato
que firmaram com a empresa contratante. Foram três painéis, com os temas “O que é
Responsabilidade Técnica na Área da Administração”, “Gestão de Contratos” e “Documentos de
Habilitação”.

1. Em 11/06 no auditório da Associação Comercial e Industrial de Cachoeiro de Itapemirim.
2. Em 13/08 no auditório do CRA-ES.
3. Em 09/12 no auditório da Faceli em Linhares.
Homenagem ao Formando Destaque Acadêmico
O evento “Aluno Destaque Acadêmico”, realizado pelo IAES no auditório do CRA-ES, que está na 18ª
edição, premia com placa e certificado Administradores, bacharéis em Administração, Tecnólogos e
graduados em cursos de Tecnologia em Gestão, que pela sua motivação, bom senso, disciplina e
método de estudo, galgaram excelentes avaliações nas áreas cognitiva e afetiva, demonstrando
conhecimento e inteligência. Para indicação dos homenageados os professores e coordenadores de
curso consideram a assiduidade, as notas, a pontualidade, a responsabilidade, a ética, o
comprometimento, o bom relacionamento com os colegas e com a Instituição.

1. Em 23/06 foram homenageados 28 egressos de 16 faculdades formados no segundo semestre de
2014, a saber: CET-Faesa, Doctum Serra, Doctum Vila Velha, Doctum Vitória, Estácio de Sá Vila
Velha, Estácio de Sá Vitória, FACEVV, Faesa Campus 1, Faesa Campus 3, IESFAVI-ES, Multivix Serra,
Novo Milênio, Pio XII, São Geraldo, Unesc Serra e UVV.
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2. Em 10/12 foram homenageados 19 egressos de 11 faculdades formados no primeiro semestre de
1015, a saber: CET-Faesa, Doctum Serra, Estácio de Sá Vila Velha, Estácio de Sá Vitória, FACEVV,
Faesa Campus 1, Faesa Campus 3, FAVI, Novo Milênio, Unesc Serra e UVV.
As solenidades contaram com a presença de representantes das faculdades, professores,
representantes da sociedade, familiares e amigos dos homenageados.
3ª e 4ª turmas do curso de pós-graduação em Gestão de Obras da Indústria da Construção
Em 30/06 foi realizada no auditório do CRA-ES o lançamento de mais duas turmas do curso de pósgraduação em Gestão de Obras da Indústria da Construção, o resultado de um Acordo de Cooperação
Técnica firmado entre o CRA-ES, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Espírito
Santo – Sinduscon, a Federação das Indústrias do Espírito Santos – Findes e o Instituto Euvaldo Lodi –
IEL, que subsidia aos pós-graduandos 80% do valor do curso. Os recursos do subsídio foram obtidos
pela Findes junto a Confederação Nacional da Indústria – CNI por meio de convênio firmado em 2013;
o CRA-ES realizou no dia 8/8 o processo seletivo dos candidatos; o IEL, órgão ligado a Findes,
administra os recursos financeiros recebidos da CNI para realização do curso, que é ministrado desde
21/8 pela Faesa, uma instituição capixaba tradicional no ensino da Ciência da Administração.
ES sedia Assembleia de presidentes do Sistema CFA/CRA’s
Entre os dias 1 e 3 de julho o CRA-ES recebeu no seu auditório os presidentes de todos os Conselhos
Regionais de Administração do Brasil para a 6ª reunião de Diretoria Executiva e da 2ª Assembleia de
Presidentes do Sistema CFA/CRA’s.
Palestra sobre Marketing Pessoal
Em 9/7 foi realizada pelo IAES no auditório do CRA-ES palestra com o tema “O que a sua imagem diz
sobre você?” pela Admª. Liandra Zanette. Na palestra foi abordado como o comportamento e a
postura influencia no ambiente de trabalho.
Apoio a lançamento de documentário feito por empreendedora de renome.
Em 6/8 foi realizado pelo IAES no auditório do CRA-ES, com apoio da equipe da Bel Pesce, o
lançamento do documentário “A Menina do Vale pelas Capitais do Brasil”, O filme mostra os
momentos mais emocionantes e impactantes dos 27 eventos que atraíram mais de 15 mil pessoas ao
redor do país, além de trechos das palestras, cenas da interação do público, depoimentos e um pouco
sobre a trajetória da empreendedora.
Assembleia Legislativa do Espírito Santo homenageia cinquentenário da profissão
Em 15/9 por iniciativa do deputado Adm. Bruno Lamas Silva foi realizado sessão solene no plenário da
Assembleia Legislativa do Espírito Santo em homenagem ao cinquentenário da oficialização da carreira
de Administrador no Brasil.
Câmara Municipal de Cariacica homenageia Administradores
Em 24/9 por iniciativa do vereador Adm. Ângelo Cesar Lucas foi realizada sessão solene da Câmara
Municipal de Cariacica nas dependências da Faculdade São Geraldo em homenagem ao Dia do
Administrador e ao jubileu da profissão.
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Câmara Municipal de Vitória homenageia Administradores
Em 26/10 por uma iniciativa do vereador Davi Esmael foi realizado no plenário da Câmara Municipal de
Vitória sessão solene em homenagem ao cinquentenário da profissão de Administrador.
Curso de Oratória
Em 5/11 foi realizado pelo IAES em parceria com a Agha Desenvolvimento de Recursos Humanos um
curso de oratória, ministrado pela Profª. Etienne de Castro Tóttola, mostrando aos alunos que a
confiança e a simpatia são essenciais em uma palestra. Que falar do seu próprio jeito transmite mais
firmeza e falar sorrindo prende o público.
Palestra Construindo Direcionamentos Estratégicos para Aplicar Lucratividade em Momentos de
Crise
Em 24/11 foi realizada pelo IAES em parceria com a Innovare Estratégias, no auditório do CRA-ES, a
palestra “Construindo Direcionamentos Estratégicos para Aplicar Lucratividade em Momentos de
Crise”, pelo Adm. Marcelo Zandomingue Monti e o Eng. Alexandre Tadeu Silva. O foco da palestra foi
em como ampliar receitas, reduzir custos e aumentar a lucratividade do seu negócio em momentos de
crise. Também abordou em como agregar valor ao seu negócio e desenvolver diferenciação mediante
processo de inovação.
Encerramento das comemorações do Jubileu de Ouro
Em 18/12 foi realizado evento no auditório do CRA-ES para entrega da Homenagem Especial do Jubileu
de Ouro. Foram homenageados profissionais, organizações e personalidades que se destacaram e
contribuíram para o desenvolvimento técnico-científico e social da Ciência da Administração, na defesa
dos profissionais de Administração (bacharéis e tecnólogos), assim como aqueles que realizaram
relevantes serviços e trabalhos em benefício da sociedade.
Responsabilidade Social
Provenientes de arrecadações voluntárias angariadas nos eventos realizados pelo IAES foram feitas as
seguintes doações:
1. Em 17/04 – 8 Kg de leite em pó integral à Sociedade de Assistência à Velhice Desamparada – Asilo
dos Velhos, de Vitória/ES.
2. Em 28/09 - 66,400 Kg de leite em pó integral e 24 pacotes de fralda geriátrica tamanho M, com 30
unidades, cada, totalizando 720 fraldas, ao Abrigo a Velhice Desamparada Auta Loureiro Machado
(AVEDALMA), de Cariacica/ES.

Apoio as 10 medidas contra a corrupção
O CRA-ES aderiu à campanha do Ministério Público Federal (MPF) que levanta “10 Medidas Contra a
Corrupção”, promovida pelo Ministério Público Federal (MPF) Para reprimir, prevenir e obter retorno
do recurso desviado pela corrupção no Brasil. Para tanto, o Conselho distribuiu e recolheu a carta de
apoio, com o intuito de permitir um país mais justo.
Visitas e palestras nas Instituições de Ensino Superior
Foram realizadas 11 palestras nas IES, sendo seis com o tema “O papel do Administrador na
Sociedade”, duas (2) com o tema “Marketing Pessoal”, três (3) oficinas sobre Consultoria Empresarial e
cinco (5) com temas diversos da área da Administração. Também foram efetuadas 58 visitas para fazer
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registro prévio dos formandos envolvendo os funcionários de todas as unidades do Conselho, sendo 18
no primeiro semestre e 40 no segundo.
Palestras para alunos de cursos técnicos em Administração
Promovidas pelo IAES para informar aos alunos dos cursos técnicos em Administração sobre a
importância dos egressos desses cursos dentro das organizações na execução de tarefas
administrativas; as funções dos profissionais da Administração; as áreas de atuação no mercado de
trabalho; o que se espera dos técnicos que em breve estarão concorrendo a vagas de emprego.
Também aborda sobre o registro profissional dos Administradores e Tecnólogos em Gestão. Foram
atendidas 16 solicitações, tenho sido três (3) palestras realizadas no auditório do Conselho, quatro (4)
em escola da Grande Vitória e nove (9) no interior.
Participação nas colações de grau de IES do interior e entrega da CIP aos formandos registrados
Os Conselheiros e a Conselheira Federal atenderam 9 convites das comissões de formatura das
faculdades do interior para representarem o Conselho na cerimônia de colação de grau e os
Representantes Institucionais atenderam 5, num total de 14 participações. Foram 4 participações no
primeiro semestre e 10 no segundo. Nas solenidades o representante do CRA-ES entregou a Carteira
de identidade Profissional aos formandos que se registraram.
Mês do Administrador no ano do Jubileu de Ouro

a) Palestra Magna.
Foi realizada em 10 de setembro palestra magna com o tema “Carreira, Emprego &
Empreendedorismo”, ministrada pelo Adm. Max Gehringer, apresentador de TV e autor de
diversos livros sobre carreiras e gestão empresarial, para 1.000 convidados, com a presença de
profissionais da Administração, dirigentes de IES, estudantes e empresários.

b) Foram realizadas 11 palestras com o tema “Carreira, emprego & empreendedorismo pela Adm.
Liandra Zanette.
1. 15/9 - Teatro Rubem Braga, Cachoeiro de Itapemirim, 76 participantes.
2. 16/9 – Centro Cultural Casarão, Castelo, 61 participantes.
3. 17/9 - Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi, Venda Nova do Imigrante, 119
participantes.
4. 22/9 – Câmara Municipal, Aracruz, 75 participantes.
5. 23/9 - Auditório do Pleno Hotel, Colatina, 12 participantes.
6. 28/9 - Auditório do SINDSERV, São Mateus, 12 participantes.
7. 29/9 - Auditório do Center Norte Conceição, Linhares, 38 participantes.
8. 5/10 - Teatro Municipal Fernando Torres, Guaçuí, 81 participantes.
9. 20/10 - Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, 78 participantes.
10. 21/10 - Câmara Municipal, Nova Venécia, 76 participantes.
11. 26/10 – Auditório do Sesc Guarapari, 128 participantes.

c) 16 placas de Busdoor
10 na Grande Vitória (Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana).
5 no interior (Linhares, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina).

d) 80 inserções de spot na rádio CBN – Vitória.
e) 240 inserções do programete Minuto do Administrador na rádio CBN – Vitória.
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f) 06 Placas de Outdoor na grande Vitória em vias de grande circulação de pessoas.
g) SMS Marketing para 16.175 telefones celulares válidos.
Participações, presenças e visitas institucionais do Presidente.
1. 22/01 – Participação em reunião no CFA, em Brasília/DF, para tratar de assuntos institucionais com
o Presidente Adm. Sebastião Luiz de Mello.
2. 22/01 – Participação Reunião na Implanta Informática, em Brasília/DF, para conhecer a estrutura
da empresa, os relatórios gerenciais do sistema Siscaf, e a demonstração de serviços online
possíveis de serem efetuadas com o modulo Siscafweb, que foi contratado pelo CRA.
3. 03/03 – Participação na aula inaugural do Curso de Administração do IFES de Colatina ministrando
a palestra com o tema “A profissão do Administrador e a importância do CRA”.
4. 05/03 – Participação em reunião no Sebrae-ES, em Vitória/ES, para tratar com o Superintendente
José Eugênio Vieira da participação do Presidente do CFA no III Encontro dos Municípios para o
Desenvolvimento Sustentável, que foi realizado nos dias 12 e 13 de março; da disponibilização de
recursos pagamento ou disponibilização de palestrante para evento em comemoração aos 50 anos
da profissão do Administrador.
5. 12/03 - Participação no evento do Sebrae-ES III Encontro dos Municípios para o Desenvolvimento
Sustentável, realizado no auditório do CRA-ES, que contou com a participação do ex Jogador Zico e
o Presidente do CFA, Adm. Sebastião Luiz de Mello.
6. 17/03 – Participação na solenidade de Entrega das Carteiras de Identidade Profissional à
registrados, realizada no auditório do CRA-ES.
7. 18/03 – Presença na palestra proferida pelo Adm. Marcelo Lage, com o tema Seria o fim da
Administração como a conhecemos?, realizada no auditório do CRA-ES.
8. 30/03 – Participação em reunião com representantes da CBMAE de Cachoeiro de Itapemirim, para
tratar de assuntos institucionais, realizada no auditório do CRA-ES.
9. 16/04 – Presença no VII Fórum de Qualidade do Ensino de Administração, promovido pelo CFA em
parceria com CRA-ES, realizado no auditório do CRA-ES.
10. 23/04 – Presença na sessão plenária da Câmara Municipal de Cariacica para assistir a prestação de
Contas dos 100 dias de mandato do Adm. Cesar Lucas, Presidente daquela casa.
11. 05/05 – Reunião na Secretaria da Casa Militar da Governadoria do Estado, para tratar de assuntos
institucionais com o Secretário Chefe coronel José Nivaldo Campos.
12. 02/06 – Presença no Seminário Estadual da Comissão Especial do Supersimples, realizado no
plenário da Assembleia Legislativa do ES, a convite do deputado Adm. Bruno Lamas.
13. 10/06 – Participação no lançamento oficial do Jubileu de Ouro da Profissão, realizado no auditório
do CRA-ES, com palestra proferida pela Secretária Estadual de Fazenda Ana Paula Vescovi
abordando o tema O Cenário Econômico Atual.
14. 11/06 – Presença no evento Café & Gestão, realizado no auditório do CRA-ES, com palestra sobre
Gestão de Projetos.
15. 16/06 – Participação no evento Ciclo de Palestras 2015 do Sistema CFA/CRA's, realizado no
auditório do CRA-ES.
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16. 23/06 – Participação na solenidade de entrega de certificado ao Aluno Destaque Acadêmico,
realizada no auditório do CRA-ES.
17. 25/06 – Presença no Seminário de Boas Práticas da Arcelor Mittal, realizado no auditório do CRAES.
18. 29/06 – Visita institucional à Empresa Mineradora Vale, para conhecer os processos implantados
no terminal de cargas.
19. 30/06 – Participação na solenidade de lançamento do Prêmio Sebrae Empreendedor, realizado no
auditório do CRA-ES.
20. 10/07 – Participação em reunião no Sebrae-ES para tratar de assuntos institucionais com o
superintendente José Eugênio Vieira.
21. 23/07 – Presença no evento Café & Gestão, realizado no auditório do CRA-ES, com palestra
proferida pela psicóloga Etienne Tótolla com o tema Na crise, crie.
22. 13/08 – Participação para receber homenagem na solenidade de entrega do XX Prêmio ES de
Economia do Corecon, realizada no auditório da Findes, em Vitória/ES.
23. 18/08 – Presença no evento Café & Gestão, realizado no auditório do CRA-ES, com a palestra O
Profissional de Finanças e o Mercado Brasileiro.
24. 20/08 – Presença no evento Café & Gestão, realizado no auditório do CRA-ES, com a palestra
Rotinas Trabalhistas.
25. 01/9 a 05/9 – Participação no ENBRA 2015 e na 3ª Assembleia de Presidentes, realizado em Porto
Alegre/RS.
26. 09/09 – Presença na solenidade de posse da nova Diretoria e Conselho Administrativo Fiscal da
FAES - Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo, realizada no Hotel SENAC ES.
27. 10/09 – Participação na abertura da palestra Magna do Dia do Administrador proferida pelo Adm.
Max Gehringer, no Itamarati Hall, em Vitória/ES.
28. 15/09 – Participação na sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo em
homenagem ao Cinquentenário da Administração, Vitória/ES.
29. 22/09 – Presença na solenidade de lançamento e assinatura do termo de Compromisso
GESPUBLICA, realizada no auditório da Prefeitura Municipal de Vitória.
30. 24/09 – Participação para receber homenagem na sessão solene da Câmara Municipal de Cariacica,
realizada na quadra da Faculdade São Geraldo, em comemoração ao Jubileu da profissão do
Administrador.
31. 07/10 – Presença no Seminário sobre Lei Anticorrupção, promovido pelo jornal A Gazeta no Vitória
Grand Hall.
32. 09/10 – Participação na reunião com o Deputado Federal Lelo Coimbra, ocorrida no CRA-ES para
tratar de assuntos ligados a Administração.
33. 09/10 – Participação na reunião com o procurador da república Ercias Rodrigues de Souza,
ocorrida no CRA-ES para tratar do engajamento do Conselho na campanha “10 medidas contra a
corrupção”, promovida pela Procuradoria Geral da República.
34. 15/10 – Presença na sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo em
comemoração ao dia do Fisioterapeuta.
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35. 20/10 – Presença na palestra em comemoração aos 50 anos da profissão, realizada pelo CRA-ES no
plenário da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá.
36. 23/10 – Participação na reunião com o prefeito Paulo Cezar Coradini de Governador Lindemberg,
ocorrida no CRA-ES para tratar da efetivação de ações do projeto Administrador na Gestão
Municipal do CFA.
37. 04/11 – Participação no I Fórum de Arbitragem na Administração Pública, realizado pela CBMAEES, realizado no auditório do CRA-ES.
38. 27/11 – Presença na solenidade de posse da Diretoria do SINEPE-ES, realizada no Itamaraty Hall,
Vitória/ES.
39. 03/12 – Presença na solenidade de premiação do Inoves, realizada no Centro de Convenções de
Vitória.
40. 08/12 – Presença na palestra a Lei Anticorrupção e os seus impactos nas empresas brasileiras,
realizada pelo Sindimecânica, no auditório da Findes, em Vitória/ES.
41. 09/12 – Presença no 83º Encontro Empresarial de Vitória, realizado pelo Sindimares no Vitória
Grand Hall, em Vitória/ES.
42. 10/12 – Presença na solenidade de posse do Presidente e Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado, realizada no plenário do TCE-ES.
43. 15/12 – Presença no almoço palestra promovido pela Rede Capixaba de Inteligência nas
dependências do 38º Batalhão de Infantaria, em Vila Velha/ES.
Considerações Finais
Neste relatório de gestão não fazemos citações dos dados de natureza Administrativa, Financeira e
Patrimonial, porque tais informações já constam nas peças que acompanham o presente relatório e
por tal fato, constituindo-se em suas partes integrantes.
Estamos certos que atingimos os objetivos e dispostos a continuar o trabalho nesse exercício,
acreditando ter oferecido uma relevante contribuição aos profissionais da Administração e a
sociedade.
Vitória/ES, 12 de janeiro de 2016.

Adm. Hércules da Silva Falcão
Presidente
CRA-ES nº. 0058
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