REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO DE GESTÃO
EXERCÍCIO DE 2017
O presente relatório tem a finalidade de comunicar ao CFA, aos registrados e ao público os
resultados obtidos decorrentes das boas práticas de gestão, tornando-os transparentes para todos.
Importante salientar que as ações foram planejadas com participação da Diretoria Executiva e
Conselheiros, que as aprovaram em espaços próprios de deliberação e executadas por funcionários,
estagiários e terceirizados.
Cabe destacar as ações para redução da inadimplência vêm sendo inovadas com o objetivo de
diminuir o numero de registrados devedores, contudo, devido a atual crise econômica que o país
vivencia, marcada pelo desemprego e baixos salários, ainda temos muito que caminhar para superar e
chegar a um patamar desejável de se ter o mínimo possível de inadimplentes junto ao Conselho.
Com a elaboração deste relatório de gestão, lições foram apreendidas e com isto já podemos
com certeza, melhor encaminhar as ações planejadas para o ano de 2018, realizando avaliações
periódicas das ações, revendo e reorientando todo o processo com a metodologia do Pensamento
Enxuto, para que possamos assim alcançar plenamente os objetivos e resultados previstos no mesmo.
Sendo assim, queremos ratificar as informações contidas neste relatório de gestão e querer crer que
todas as ações e medidas foram tomadas para que houvesse o correto encaminhamento e
desenvolvimento das ações aqui apresentadas.

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 dez eventos, a saber:
1. Em 16/fev com o tema “Vendas” pelo Prof. Claudio Goldberg, mestre em Economia, pós-graduado
em Marketing, pós-graduado em Varejo, bacharel em Direito, graduado em Ciências Políticas, em
parceria com MMurad/FGV.
2. Em 10/mar com o tema “Custos, Sistemas de Custeio, Gestão e Formação de Preço” pelo Prof.
André da Costa Dias, mestre em Engenharia de Produção. bacharel em Economia e Ciências Contábeis,
em parceria com o IPOG.
3. Em 16/mar com o tema “A Administração e a Contabilidade: Uma relação que gera vantagem
competitiva” pelo Prof. Hercules Vander de Lima Freire, mestre em Contabilidade, pós-graduado
em Gerência Contábil, pós-graduado em Direito Constitucional, bacharel em Ciências Contábeis e
Direito, em parceria com a UVV.
4. Em 7/abr com o tema “Logística como Vantagem Competitiva” pelo Prof. Tarcísio Marcelo
Menezes, MBA em Project Management, pós-graduado em Logística e Produção, pós-graduado em
Marketing e RH, bacharel em Ciências Contábeis, em parceria com o IPOG.
5. Em 5/mai com o tema “Análise Econômica e Financeira na Visão do Controller” pelo Prof. Pedro de
Castro e Silva Machado Mascarenhas Roriz, MBA em Finanças Avançadas, Auditoria e Controladoria,
pós-graduado em Finanças Corporativas, bacharel em Administração, em parceria com o IPOG.
6. Em 9/mai com o tema “Gestão do Capital de Giro” pelo Prof. Carlos Eduardo Áscoli Silva, mestre
em Administração, bacharel em Ciências Contábeis, em parceria com o IPOG.
Página 5 de 10

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
7. Em 22/mai com o tema Gerenciamento de Processos de Negócios – BPM Business Process
Manangement pelos Professores Adm. Fernando Furtado Mendonça, pós-graduado em Engenharia
de Software TI Adriel Roberto Moro, pós-graduado em Gestão Estratégica de Processos de
Negócio; TI Marco Túlio Perdigão Mendes, Máster em Negócios Internacionais, MBA em Gestão
de Negócios, em parceria com a Pentago.
8. Em 7/jul com o tema “Controladoria Aplicada” pelo Prof. Fernando Sergio Fernandes do Valle,
mestre em Economia Empresarial, pós-graduado em Auditoria e Contabilidade Financeira, em
parceria com o IPOG.
9. Em 4/ago com o tema “Desmitificando a Governança Corporativa” pelo Prof. Pedro de Castro e
Silva Machado Mascarenhas Roriz, MBA em Finanças Avançadas, Auditoria e Controladoria, pósgraduado em Finanças Corporativas, bacharel em Administração, em parceria com o IPOG.
10. Em 18/ago com o tema “Gestão de Carreira e Marketing Pessoal” pelo Prof. Adm. Gabriel
Rodrigues de Morais, MBA Gestão de Pessoas por Competências e Coaching, MBA Executivo em
Liderança e Gestão Empresarial, pós-graduando em Formação de Professores em Didática e Gestão
Educacional, em parceria com o IPOG.

Seminário de Boas Práticas
Dia 14/mar foi realiazado pelo IAES no auditório do CRA-ES o seminário de Boas Práticas focando a
gestão familiar, com o case Grupo Argalit, no qual o seu Diretor Raphael Cassaro, MBA em Business
Management, Bacharel em Relações Internacionais, compartilhou com o público a história do grupo,
fundado por Luiz Gonzaga Machado em 1982 na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Hoje conta com
conta com uma estrutura de três unidades industriais e uma produção mensal de 5 mil toneladas de
argamassa e mais de 5 milhões de litros de tintas. Mesmo sendo uma empresa já consolidada e
reconhecida no mercado, o Diretor da Argalit ainda declara que a empresa possui mais oportunidade
de crescimento. Que tem mais dinamismo para adequar a estratégia e ainda muitas áreas geográficas
para atuar.
Palestra Mulher, onde e como deixar a sua marca
Em 29/mar foi realizada pelo IAES no auditório do CRA-ES palestra com o tema “Mulher, onde e como
deixar a sua marca” proferida pela Admª. Cleoni Vera Tomazela, onde contou sobre sua trajetória na
vida profissional, os desafios enfrentados como mulher, num mundo corporativo extremamente
masculino por conta do segmento que atua (AÇO). De uma forma descontraída, mas firme e
direcionada, Cleoni destacou a importância de ter metas e objetivos claros. Por ser uma história real,
vivida por ela e que ainda está em ascensão, ficou claro pra quem assistiu de que somos responsáveis
e protagonistas da nossa própria história.
Palestra Terceirização: Conceito e Prática
Em 4/abr foi realizada no auditório do CRA-ES palestra com o tema “Terceirização: Conceito e Prática”
pelo Advogado Victor Queiroz Passos Costa, que abordou as regras atuais e as novas instituídas pela
Lei 13.429/17, que modernizou a legislação. Explicou que a nova lei ampliou as possibilidades de
contratação de serviço terceirizado, que doravante poderá ser feita tanto na área meio quanto na
atividade-fim. A lei também alterou a legislação do trabalho temporário.
Solenidades de entrega de CIP no auditório do CRA-ES
Eventos realizados no auditório do CRA-ES com a presença de convidados dos formandos.
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1. Em 19/abr – Foram entregues 75 CIPs a profissionais que colaram grau no segundo semestre de
2016, sendo 42 para Administradores e 33 para Tecnólogos em Gestão.
2. Em 21/set – Foram entregues 86 CIPs a profissionais que colaram grau no primeiro semestre de
2017, sendo 41 para Administradores e 45 para Tecnólogos em Gestão.
Responsabilidade Social
Doações provenientes de arrecadações voluntárias angariadas nos eventos realizados pelo IAES.
1. 12/mai – 107,1kg de leite em pó integral à Sociedade de Assistência à Velhice Desamparada –
ASILO DOS VELHOS, localizada em Vitória/ES.
2. 29/jun - 44,4kg de leite em pó integral ao Abrigo a Velhice Desamparada Auta Loureiro Machado –
AVEDALMA, com sede em Cariacica/ES;
3. 17/nov - 89,6kg de leite em pó integral à Sociedade Brasileira de Cultura Popular – CIDADE DO
GAROTO, localizada em Serra/ES.

Visitas Técnicas
Grupos formados por Conselheiros e funcionários para conhecer e acompanhar a execução de
processos em empresas ou órgãos públicos que possam contribuir para melhorias e inovações das
atividades do CRA-ES.
1. 15/mai – Áreas de Gestão da Qualidade e Análise de Processos da Viação Águia Branca.
2. 22/mai - Áreas de Recursos Humanos e Meio Ambiente da Arcelor Mittal.

Homenagem ao Formando Destaque Acadêmico
O evento “Aluno Destaque Acadêmico”, realizado pelo IAES no auditório do CRA-ES, que está na 20ª
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. Dia 19/mai foram homenageados 21 egressos de 13 faculdades formados no segundo semestre de
2016, a saber: CET-Faesa, FACAM, Doctum Vila Velha, Doctum Vitória, Estácio Vitória, Multivix
Cariacica, Novo Milênio, Pio XII, Faesa, FAVI, FINAC, UNESC Serra e UVV.
2. Dia 19/out foram homenageados 12 egressos de 9 faculdades formados no primeiro semestre de
2017, a saber: CET-Faesa, Faesa, Multivix Serra, Doctum Vila Velha, Doctum Vitória, Unicape,
Multivix Cariacica, Favi e UVV.
Palestra Como atingir os objetivos e ter qualidade de vida
Em 23/mai foi realizada pelo IAES no auditório do CRA-ES palestra com o tema “Como atingir os
objetivos e ter qualidade de vida” pelo Economista Renan Lima, que teve como objetivo conscientizar
os participantes sobre a importância do planejamento financeiro, para o desenvolvimento de uma
relação equilibrada com o dinheiro e decisões acertadas sobre finanças e consumo.
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Palestra Como obter sucesso em uma entrevista de emprego
Em 30/mai foi realizada pelo IAES no auditório do CRA-ES palestra com o tema “Como obter sucesso
em uma entrevista de emprego” pela Admª. Ana Paula Resstel, que estimulou os participantes a
refletirem sobre suas posturas diante do entrevistador, como se portarem na entrevista de emprego. A
palestrante com linguagem jovem apresentou conceitos e comportamentos fundamentais para
alcançar uma vaga de emprego.
Palestra do CRA-Jovem na Faculdade Estácio de Sá de Vitória
Em 12/jun o CRA-Jovem promoveu na Faculdade Estácio de Sá de Vitória a palestra “A Importância do
Curso de Administração para a Minha Vida” para os alunos do 1º período do noturno, proferida pela
Adm. Marília Tavares Pereira Ridolphi, coordenadora adjunta do CRA-Jovem. Na palestra os alunos
foram informados sobre importância de planejar a carreira ainda durante o curso e de como enfrentar
os desafios aos quais passarão durante a graduação e depois de formado
VIII Fórum de Qualidade no Ensino da Administração
Em 27/jul foi realizado pelo IAES no auditório do CRA-ES, mais uma edição do Fórum de Qualidade do
Ensino de Administração. No primeiro painel o Adm. Mauro Kreuz, Diretor da Câmara de Formação
Profissional do CFA, explicou o projeto “Observatório de Egressos”, que pretende mapear o local de
atuação dos administradores registrados nos regionais. No segundo painel, o Adm. Wagner Siqueira,
Presidente do CFA, expos as diferenças profissionais entre os mestres e doutores em Administração de
carreira e os mestres e doutores em Administração por especialização apenas.
Workshop Recuperação Judicial no Atual Cenário Econômico
Em 22/ago foi realizado pelo IAES no auditório do CRA-ES workshop com o tema Recuperação Judicial
no atual cenário econômico, para conhecimento e debate entre os expositores e participantes sobre a
Lei de Recuperação Judicial, sob o enfoque econômico enfrentado no Brasil, considerando a
imprescindível análise jurídica, contábil, para a garantia da segurança jurídica de todas as partes, com
objetivo real da retomada de crescimento das empresas ao mercado. O evento contou com dois
momentos: o primeiro com o Advogado Sérgio Carlos de Souza sobre o Processo de Recuperação
Judicial. No segundo com o Adm. Júlio César Teixeira de Siqueira foram abordadas as “Oportunidades e
Desafios para Administradores”,
Palestra Homens e mulheres na luta contra o câncer de mama
Em 26/out foi realizada pelo IAES no auditório do CRA-ES palestra com o tema “Homens e mulheres na
luta contra o câncer de mama” pela farmacêutica Alice Vieira Morellato, levando informação e
conscientização sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama.
Primeiro registro de Mestre em Administração.
Em 21/set foi efetivado o primeiro registro de Mestre autorizado por meio da Resolução Normativa
CFA nº 512/2017 para a Psicóloga Kátia Cyrlene de Araujo Vasconcelos. A registrada cursou o
mestrado em Administração na Fucape Business School. A Resolução amplia o registro profissional
para Mestres e Doutores em Administração, mas restringe a atuação na área de concentração do
curso.
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Criação da Ouvidoria do CRA-ES
Em 4/out foi criada a Ouvidoria do CRA-ES, vinculada à Superintendência, que deverá exercer papel
mediador e articulador nas relações envolvendo os integrantes da comunidade interna e externa,
visando à melhoria de processos, produtos e serviços, prevenção e correção de erros, omissões,
desvios ou abusos. O Conselheiro Herickson Rubim Rangel foi designado para Ouvidor do CRA-ES até
31/12/2018. Foram contabilizados no período de outubro a dezembro 19 registros de manifestações
coletados pelo site do Conselho, sendo 13 de registrados e 6 de internautas. As reclamações da
dificuldade encontrada para atendimento telefônico liderou com 5 ocorrências, contestações de
indeferimento de cancelamento de registro totalizaram 4, aconteceu uma denúncia de conduta ética
de profissional, duas comunicações de irregularidades em editais de concurso público, e pedidos de
orientação sobre pagamento, registro profissional, benefícios corporativos, certificações e informações
sobre a finalidade do CRA. Todos tempestivamente atendidos pelo Ouvidor.
IGM é apresentado a secretários municipais de administração e agentes de desenvolvimento.
Em 23/out foi realizada no auditório do CRA-ES pelo Adm. Rodrigo Neves Moura, integrante da Câmara
de Gestão Pública do CFA, uma apresentação do Índice de Governança Municipal (IGM), criado pelo
CFA, para quantificar o grau de assertividade das políticas públicas praticadas pelas prefeituras de todo
o Brasil, aos secretários municipais de administração do Estado e agentes de desenvolvimento. O
evento contou com a presença do Secretário José Eduardo Faria de Azevedo à frente da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento (Sedes); e do Diretor-Superintendente do SEBRAE-ES, José Eugênio Vieira,
entre outros representantes de instituições.
Palestra Sua Empresa Está Preparada Para as Mudanças?
Em 31/out foi realizada no auditório do CRA-ES palestra com o tema “Sua Empresa está preparada
para as mudanças?” pelo Advogado Victor Queiroz Passos Costa, que abordou as novas regras de
relacionamento entre empregados e patrões com a Reforma Trabalhista. Abordou a terceirização com
os conceitos e práticas. Contratação de autônomos. A diferença entre particular e público e a
responsabilidade subsidiária.
Palestra Como Iniciar o Ano no Azul
Em 14/dez foi realizada pelo IAES no auditório do CRA-ES palestra com o tema "Como Iniciar o Ano no
Azul" pela Admª. Sylvia Milaneze Altoé e a publicitária Lorena Milaneze Bastos, que abordaram a
metodologia DSOP (Diagonosticar, Sonhar, Orçar e Poupar), falaram sobre a descoberta do perfil
financeiro, análise de comportamentos financeiros e motivação para mudanças, e finalizaram
ensinando a elaboração de um plano de ação para realização de objetivos em 2018.
Visitas e palestras nas Instituições de Ensino Superior
Foram realizadas 15 (quinze) palestras nas IES, sendo 11 (vinte) com o tema “O papel do Administrador
na Sociedade”, 3 (três) com o tema “Profissionalização e Transparência na Administração Pública” e 1
(uma) com o tema “O papel do tecnólogo na Sociedade”. Também foram efetuadas 71 visitas para
fazer registro prévio dos formandos envolvendo os funcionários de todas as unidades do Conselho,
sendo 26 no primeiro semestre e 45 no segundo.
Participação nas colações de grau de IES do interior e entrega da CIP aos formandos registrados
A Conselheira Federal, os Conselheiros Regionais e os Representantes Institucionais atenderam 42
convites das comissões de formatura das faculdades do interior para representarem o Conselho na
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cerimônia de colação de grau. Foram 18 participações no primeiro semestre e 24 no segundo. Nas
solenidades foi entregue a Carteira de identidade Profissional aos formandos que se registraram.
Mês do Administrador

a) Palestra Magna.
Foi realizada em 28 de setembro palestra magna com o tema “Empregabilidade - Causa ou
Consequência?”, ministrada pelo Adm Pedro Mandelli Filho, empresário, escritor e consultor. Além
de consultor em mudança organizacional, também é professor da Fundação Dom Cabral nas áreas
de modelo de organização, processos de mudança, liderança e desenvolvimento de pessoas. Ele
também atua ministrando essas aulas junto ao INSEAD na França, também é professor de pósgraduação das Universidades Positivo.

b) Foram realizadas onze palestras em IES do interior com o tema “Empregabilidade: construindo
uma carreira sólida no mercado” pelo Adm. Mário Borgo, personal & professional coaching e
executive coach, empresário, consultor em gestão de pessoas, expansão de negócios, alavancagem
de produtos; palestrante e professor de cursos de pós-graduação.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4/set - Aracruz, Face
5/set - Linhares, Faceli
6/set - Cachoeiro de Itapemirim, Centro Universitário São Camilo
12/set - São Mateus, Faculdade Vale do Cricaré
13/set - Nova Venécia, Multivix
18/set - Venda Nova do Imigrante, FAVENI
20/set - Colatina, Faculdade Castelo Branco
21/set - Guarapari, Pitágoras
26/set - Guarapari, Doctum
27/set - Cachoeiro de Itapemirim, FACCACI
17/out - Colatina, Unesc

c) Foram realizadas mais nove palestras em IES do interior com o tema “Empregabilidade:
construindo uma carreira sólida no mercado” pelo Tecnólogo Juliano Malta, self coach, MBA Planejamento de Gestão Estratégica, palestrante e professor universitário.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4/set - Santa Maria de Jetibá, Farese
5/set - Linhares, Pitágoras
6/set - Cachoeiro de Itapemirim, Multivix
18/set - Guarapari, IFES
19/set - São Mateus, Multivix
20/set - Colatina, IFES
22/set - Castelo, Multivix
28/set - Aracruz, FAACZ
10/out - Iuna, Doctum

d) Foram realizados seis mini cursos nas instalações do IAES em parceria com outras instituições e
empresas
1. 19/set - 8h às 12h - Atendimento gerando Diferencial em Momentos de Crise em Mercado em
parceria com a Universidade Vila Velha, pelo instrutor Adm. Neil Palácios Albaneses Júnior,
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Mestre em Ciências Contábeis, pós-graduado em Gestão de Marketing, professor de cursos de
pós-graduação.
2. 19/set - 13h às 17h – Contratos: Qual a sua importância nas empresas e como fazê-los? em
parceria com a Passos Costa Advogados, pelo instrutor Adv. Victor Queiroz Passos Costa, pósgraduado em Direito Processual Civil.
3. 19/set - 13h às 17h - Mapeamento Ágil de Processos (BPM) em parceria com a Pentago pelos
instrutores: Adm. Fernando Furtado Mendonça - pós-graduado em Engenharia de Software, TI
Adriel Roberto Moro - pós-graduado em Gestão Estratégica de Processos de Negócio, e TI
Marco Túlio Perdigão Mendes - Master em Negócios Internacionais, MBA em Gestão de
Negócios.
4. 20/set - 13h às 17h - Compras Governamentais - Breve Introdução ao Mercado Público (para
Fornecedores), em pareceria com o SEBRAE/ES, pelo instrutor Adv. Jahson Costa de Oliveira,
presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro do SEBRAE/ES.
5. 21/set - 8h às 12h - Estratégia do Líder Coach, em parceria com a Aghá Desenvolvimento de
Recursos Humanos, pela instrutora Etienne de Castro Tottola, pedagoga, professional coach,
analista comportamental, palestrante e professora universitária.
6. 21/set - 13h às 17h - Compras Governamentais: Breve Introdução ao Mercado Público (para
Fornecedores) em parceria com o SEBRAE/ES, pelo instrutor: Adv. Jahson Costa de Oliveira,
presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro do SEBRAE/ES.

e) Foram realizados pelo IAES dois cursos Usando o método Canvas e Criando Estratégias
Competitivas com a instrutora Adm. Cecília Bettero, MBA em Gestão Empresarial, empresária e
facilitadora da metodologia Empretec.
1. 1ª turma – 22/set, de 9h às 12h.
2. 2ª turma – 22/set, de 14h às 17h.

f) Foram realizadas pelo IAES cinco palestras no auditório do CRA-ES.
1. 14/set – 19h 30m - Tema “Cenário Previdenciário Brasileiro e a Reforma da Previdência” pelo
Adm. Alexandre Wernersbach Neves que abordou os principais pontos e implicações com ou
sem a PEC 287/2016 para os Regimes Próprios, a responsabilidade da Administração Pública na
gestão dos regimes próprios com a nova conjuntura previdenciária e os desafios da Previdência
Complementar dos servidores públicos.
2. 18/set – 8h 30m - Tema “O Perfil do Líder Capixaba e seus Desafios” pela Bernadete Baltazar,
Mestre em Psicologia, psicóloga, coach profissional, em parceria com a Selecta Instituto de
Psicologia, que apresentou os resultados obtidos na pesquisa realizada pela Selecta, junto a
mais de 200 gestores capixabas, com o objetivo de diagnosticar as tendências em Gestão de
Pessoas e os desafios que se apresentam no atual contexto.
3. 20/set – 8h – Tema “Inovações no Universo do RH” pelo Tecnólogo em Recursos Humanos
Elcio Teixeira, em parceria com a Heach Recursos Humanos, que abordou sobre o feedforward
e técnicas motivacionais. Falou também sobre como funciona o neurocoaching e seus
benefícios
4. 21/set - 8h30 – Tema “Inovação na era digital” pelo Adv. Jefferson Cabral, Mestre em História,
MBA Liderança e Gestão de Pessoas, MBA - Marketing Empresarial, professor universitário, em
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parceria com a UVV, que abordou a utilização das ferramentas digitais e da internet na
inovação dos processos.
5. 21/set - 14h – Tema “Automação de Processos de Negócios com uso de ferramenta BPMS BizAgi Engine pelo Adm. Fernando Furtado Mendonça, TI Adriel Roberto Moro e TI Marco
Túlio Perdigão Mendes, em parceria com a Pentago, que falaram sobre o modelador gráfico de
processos bastante reconhecido e utilizado no mercado, através do qual o processo de negócio
é modelado e especificado com a notação BPMN.

g) Afixadas 56 placas de Busdoor:
Grande Vitória (25 carros), Cachoeiro de Itapemirim (8 carros), Colatina (6 carros), Guarapari (5
carros), Linhares (7 carros) e São Mateus (5 carros).

h) Enviados SMS Marketing para telefones celulares válidos.
Participações, presenças e visitas institucionais do Presidente.
1. 02/fev – Presença na solenidade de Instalação do Centro Universitário FAESA realizada no
Itamaraty Hall - Santa Lúcia, Vitória/ES.
2. 16/fev – Participação no evento Café & Gestão realizado pelo IAES em parceria com a MMurad no
Auditório do CRA-ES.
3. 19/abr – Participação na cerimônia de entrega de CIP aos formandos do 2º semestre de 2016 no
Auditório do CRA-ES.
4. 25/abr - Reunião institucional com o Sr. Júlio Rocha, Presidente da Federação da Agricultura do
Espírito Santo, realizada na FAES em Vitória/ES.
5. 27/abr – Recebeu por iniciativa do vereador Stéfano Andrade homenagem da Câmara Municipal da
Serra, por suas ações positivas a frente do CRA-ES que vem impactando a sociedade capixaba.
6. 03/mai – Presença na 15ª edição do ES Brasil Debate envolvendo a estrutura logística do Espírito
Santo realizado no auditório da Findes, em Vitória/ES.
7. 11/mai – Reunião institucional com o Sr. Luiz Oliveira, Assessor Especial da Findes, na Findes, em
Vitória/ES.
8. 15/mai- Presença da palestra Reforma da Previdência: Mitos e Verdades, promovida pelo IBEF-ES
no Hotel SENAC Ilha do Boi, em Vitória/ES.
9. 07 e 08/jun - Visita Institucional ao SINDAESP e reunião da CEUSI no CRA-SP, em São Paulo/SP.
10. 13/jun – Presença no Seminário Tribuna de Educação, realizado no Itamaraty Hall, em Vitória/ES.
11. 14/jun – Presença na cerimônia de transmissão do cargo de Inspetor-chefe da RFB ao AuditorFiscal Fabrício Betto, realizada no Auditório do Centro do Comércio de Café de Vitória, em
Vitória/ES.
12. 19/jun - Reunião institucional com o Conselheiro Luiz Cláudio Silva Allemand do Conselho Nacional
de Justiça, realizada no CRA-ES.
13. 05,06 e 07/jul – Participação da Assembleia de Presidentes do Sistema CFA/CRAs realizada em
Teresina/PI.
14. 13/jul – Participação no XV Fórum Estadual de Secretarias de Administração do Estado, realizado
no Hotel Bourbon Residence, em Vitória/ES.
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15. 14/jul – Presença na solenidade de homenagem aos 50 anos da Unesc, em Colatina/ES.
16. 20/jul – Presença no Seminário Implementando Cidades Sustentáveis no Espírito Santo - Grande
Vitória 500 Anos promovido pelo SEBRAE-ES, realizado no Golden Tulip Hotel, em Vitória/ES.
17. 20 e 21/jul – Presença no 17º Simpósio Estadual dos Postos de Combustíveis, Serviços e
Conveniência, promovido pelo Sindipostos, realizado no Centro de Convenções de Vitória,
Vitória/ES.
18. 21/jul – Presença na solenidade em comemoração ao Dia do Comerciante, realizada pela
Fecomércio no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória/ES.
19. 27/jul – Participação no VII Fórum da Qualidade do Ensino da Administração realizado no Auditório
do CRA-ES.
20. 28/jul - Reunião institucional com o vereador Mazinho dos Anjos na Câmara de Vereadores de
Vitória.
21. 02/ago – Presença na cerimônia em Comemoração ao Dia do Economista realizada pelo CORECONES no Cerimonial Prime Hall, em Vitória/ES.
22. 03/ago – Presença na solenidade de posse da Nova Diretoria da Findes para o quadriênio 20172020, realizada no Le Buffet Máster, Jardim Camburi, em Vitória/ES.
23. 04/ago – Participação na audiência pública OAB para tratar do impasse em torno da duplicação da
BR 101, realizada no auditório da OAB-ES, em Vitória/ES.
24. 14/ago - Reunião institucional com o Deputado Federal Lelo Coimbra sobre Acordo de Cooperação
Técnica com o Ministério do Trabalho e Emprego, realizada no Escritório do Deputado, em
Brasilia/DF.
25. 18/ago - Reunião institucional com o Vice-Corregedor da Justiça Estadual Desembargador Carlos
Simões Fonseca, realizada no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em Vitória/ES.
26. 22/ago – Participação no Workshop Recuperação Judicial no Cenário Econômico Atual, realizado
pelo IAES no auditório do CRA-ES.
27. 30/ago – Presença na solenidade de premiação do Prefeito Empreendedor realizada no auditório
do SEBRAE-ES, em Vitória/ES.
28. 31/ago – Presença no evento Setembro Verde realizado pela Federação das APAES e a Vice
Governadoria do Espírito Santo, no Salão São Tiago do Palácio Anchieta, em Vitória/ES.
29. 04/set – Participação na reunião do Fórum Capixaba de Conselhos Profissionais realizada no CRQES, em Vitória/ES.
30. 11/set – Presença na solenidade de Homenagem ao Dia do Administrador realizada na Câmara dos
Deputados, em Brasília/DF.
31. 12/set – Presença no Fórum de Mulheres realizado pelo CFA, em Brasília/DF.
32. 19/set – Presença na cerimônia de abertura da Super Feira Acaps Panshow 2017, realizada pela
Associação Capixaba de Supermercados no Centro de Eventos de Carapina, em Serra/ES.
33. 25/set – Presença na reunião para Revisão do Plano Diretor Urbano (PDU) 2016/2026, realizada
pela Prefeitura de Vitória no auditório da Fecomércio, em Vitória/ES.
34. 28/set – Participação na palestra Magna em comemoração ao dia do profissional da Administração
realizada pelo IAES no Cerimonial Vitória Gran Hall, em Vitória/ES.
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35. 04/out - Reunião institucional com o Presidente da Fecomércio Adm. José Lino Sepulcri na
Fecomércio, em Vitória/ES.
36. 06/out – Presença na solenidade de inauguração da Escola de Formação Profissional do SENAC
Roque Corteletti, em Santa Teresa/ES.
37. 19/out - Reunião institucional com a Procuradora-Geral Dra. Elda Márcia Moraes Spedo no
Ministério Público do Espírito Santo, em Vitória/ES.
38. 19/out – Participação na solenidade do Destaque Acadêmico do primeiro semestre de 2017,
realizada no auditório do CRA-ES.
39. 23/out – Presença no Encontro de Secretários Municipais e Agentes de Desenvolvimento, realizado
pelo SEBRAE-ES em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes), no auditório
do CRA-ES.
40. 24/out – Participação na Assembleia de Presidentes do Sistema CFA/CRAs, realizada em
Gramado/RS.
41. 25 a 28/out– Presença no XV Fórum Internacional de Administração, realizado em Gramado/RS.
42. 10/nov – Participação na reunião do Fórum Capixaba de Conselhos Profissionais realizada no
CREFITO-ES, em Vitória/ES.
43. 22/nov - Visita Técnica ao CRA-RJ e presença na solenidade de lançamento da 2ª Fase da
Certificação Profissional CFA na FGV do Rio de Janeiro
44. 23 e 24/nov – Participação na Assembleia de Presidentes do Sistema CFA/CRA’s realizada no Rio de
Janeiro/RJ.
45. 28/nov - Participação no XVI Fórum Estadual de Secretarias de Administração do Estado, realizado
no Hotel Bourbon Residence, em Vitória/ES.
46. 13/dez – Reunião institucional com o Ministro do Trabalho e Emprego Adm. Ronaldo Nogueira de
Oliveira, no Ministério do Trabalho, em Brasília/DF.

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 ao público.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2018.

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