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RELATÓRIO DE GESTÃO
EXERCÍCIO 2013
O Relatório de Gestão Administrativa e Financeira do exercício 2013 tem como objetivo
apresentar o quadro de ações e demandas realizadas, executadas e em andamento da
Diretoria Executiva, de acordo com o Plano de Trabalho proposto e aprovado pela
Assembléia Geral Ordinária da entidade, a seguir:
I - Calendário de Eventos:
•
Eleição e Posse da Nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Confaeab em
30.01 2013 na sede do Confea, em Brasília (DF);
•
Primeira Reunião da Diretoria Executiva da Confaeab em 31.01.2013 na sede da
Mutua, Brasília (DF);
Principais assuntos tratados:
1. Apresentação do Plano de Trabalho – aberto a contribuições sob a responsabilidade
do 1º Secretário. A Minuta Final ficou para a 2ª Reunião;
1. Resolução 1010 – abrir discussão e se posicionar junto ao Confea;
2. Se buscar integração: CEAs, CCEAGRO, Confea e sempre que possível, a
Confaeab deverá estar presente nos eventos de interesse da Agronomia;
3. Reforma Estatutária – importante, porém prioridade 2;
4. Ajustes da atual estrutura da Confaeab, com criação/transformação de
Departamentos para melhor agilizar os trabalhos;
5. XXVIII CBA – definir temática, parcerias etc - prioridade ZERO;
6. Ações contínuas em relação aos projetos em tramitação no Congresso de interesse
da Agronomia;
7. Incentivo as filiadas para realização de cursos/eventos;
8. Apresentação preliminar da situação financeira da entidade;
•
Assembléia Geral Ordinária da Confaeab em 25 e 26-03-2013 na sede da Mutua,
Brasília (DF);
Principais assuntos abordados:
Leitura e aprovação da Ata anterior e do Parecer do Conselho Fiscal; apresentação
do Plano de Trabalho (Minuta para discussão) da Confaeab; apresentação da
proposta orçamentária e da proposta do valor das anuidades das filiadas para 2013;
CBA: posição geral; situação financeira da entidade , dentre outras.
•
Reunião do Conselho Fiscal da Confaeab em 25-03-2014 na sede da Mutua,
Brasília (DF) – com base no Parecer do Conselho Fiscal a Assembléia Geral Ordinária
aprovou a Prestação de Contas do exercício de 2012 inclusive o mês de janeiro de 2013 e
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com relação a Prestação de Contas do exercício de 2011 que se encontra pendente de
aprovação foi recomendado uma Auditoria Externa;
Atividade desenvolvida: análise das contas do exercício de 2012 – Parecer
favorável, porém com ressalvas.
•
Segunda Reunião da Diretoria Executiva da Confaeab em 27 e 28-05-2013 na
sede do Crea-ES, Vitória (ES);
Principais assuntos tratados:
1. Apresentação das pendências financeiras e as ações realizadas para resolvê-las:
negociação dos honorários jurídicos do advogado; negociação com o Ministério da
Agricultura e da Pecuária/MAPA - pendências financeiras referentes a realização do
XXVII CBA, em São Luis-MA;
2. Informes sobre a participação em eventos de interesse da Agronomia, como
exemplo, a Audiência Pública sobre o Projeto 2824/05 (Zootecnia) realizada em
Fortaleza/CE; presença da Confaeab na posse da nova diretoria de filiadas (DF);
3. Discussão sobre a necessidade de resgate/vigilância de atividades da Agronomia que
no dia a dia vem sendo invadida por outras áreas: corretores de imóveis; técnicos de
nível médio; biólogos; químicos; arquitetos etc;
4. Articulação com a Abeas para discutir a formação profissional, criação de novos
cursos, currículo mínimo, vez que a mesma é a interlocutora desses assuntos junto ao
Ministério de Educação e Cultura/MEC;
4. XXVIII CBA: posição das ações desenvolvidas, inclusive logística e temática;
6. Necessidade de detalhamento sobre os Projetos de Lei de interesse da Agronomia
que tramitam no Congresso Nacional/CN – levantamento preliminar;
7. Posição do Plano de Trabalho;
8. 8º Congresso Nacional de Profissionais/8ºCNP – vigilância sobre as propostas de
interesse da agronomia;
9. Prestação de contas da Rifa da Televisão: ganhador do Pará
•
Terceira Reunião da Diretoria Executiva da Confaeab em 29 e 30-07 na sede do
Crea-AM, Manaus (AM);
Principais assuntos abordados:
1. Apresentação da posição financeira da entidade: negociações realizadas,
pagamentos efetivados, audiências marcadas etc;
2. Saída do Secretário Executivo da Confaeab (Frederico) em face da sua aprovação em
concurso público e contratação de novo colaborador, no caso, colaboradora (Dayana);
3. Filiadas: situação de adimplência; assessoramento para recebimento de recursos do
Confea com base na Resolução 1032;
4. Presença da Confaeab na instalação da Academia Brasileira de Ciência Agronômica,
em Pernambuco;
5. Titulação: definido ações a serem realizadas junto, principalmente, aos veículos de
comunicação informando que de acordo com o Decreto 9585/46, o título correto é
Engenheiro Agrônomo – ação pendente;
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6. Apresentação da versão final do Plano de Trabalho;
7. XXVIII CBA: ações programadas e realizadas para viabilizar financeiramente o
Congresso: articulação com as Câmaras de Agronomia via CCEAGRO, o Colégio de
Presidente e o próprio Confea para viabilizar a ida de todos os conselheiros da
Agronomia, inclusive os Federais, ao XXVIII CBA. Durante a discussão houve divisão
de tarefa em prol do CBA entre os diretores;
8. Auditoria Externa: definido que em função da falta de recursos, essa Auditoria
ficará em 2º plano, vez que a prioridade é tornar a entidade adimplente, até em função
do CBA, após isso, o assunto voltará à discussão;
9. Posição Confaeab sobre criação de novos cursos na área de Agronomia: após
discussão, se definiu que já que não se pode “barrar” a criação de novos cursos que os
mesmos não venham retirar atribuições do engenheiro agrônomo, nem agora e nem
nunca;
10. Resolução 1010: iniciar a discussão e se posicionar junto ao Confea – esse
posicionamento contrário já foi feito pela CCEAGRO e pela Câmara da Civil e a
própria categoria, no XXVII CBA se posicionou a respeito.
•
Quarta Reunião da Diretoria Executiva da Confaeab em 23 e 24-09-2013 na sede
da AEASE, Aracaju (SE);
Principais assuntos abordados:
1. XXVIIICBA: definido a formatação do evento, as palestras e os palestrantes, o
apoio financeiro do Confea – este se dará através de um evento simultâneo
(encontro de conselheiros da agronomia). Ao final foi dada uma visão geral do
evento: estrutura, organização, parcerias etc;
2. I Agronordeste – evento realizado pela AEASE com apoio da Confaeab: recursos
do Confea através da Resolução 1032;
3. Informes: resolvida a pendência com o Mapa, a Confaeab já está adimplente com
esse órgão;
4. Reunião de Gramado: acontecida por ocasião da 70ª SOEA – a discussão foi sobre
a pauta do XXVIII CBA. Na ocasião os diretores apresentaram as suas propostas
temáticas - se redirecionou e se definiu a maioria das palestras e palestrantes,
enfim, se definiu a minuta da Pauta final do CBA. Essa reunião contou com a
participação de mais de 60 profissionais representando diversas entidades filiadas;
5. Invasão de atribuições: avaliação de imóveis rurais, etc – proposto que a Confaeab
vá ao Ministério Público. Importante também a participação do Confea;
6. Finanças: assunto recorrente que impede avanço das atividades da entidade.
Sugerido a elaboração de um dossiê onde se mostre à todos os débitos e as
negociações realizadas e em processo, débito sem negociação, os quitados e demais
situações de débitos referentes ao XXVII CBA (S.Luis-MA);
7. Títulação: nenhuma ação desenvolvida junto à mídia referente ao Decreto 9585/46.
Ação a ser discutida posteriormente;
8. Elaboração de ofícios de agradecimento aos Deputados que deram parecer
desfavorável ao Projeto de Sementes e Mudas, pleito dos biólogos. Ação em favor
da Agronomia Nacional;
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9. Legislação: Resolução1010 e outros normativos, inclusive o Decreto23.196/33;
10. Engenheiros Florestais: posição da Confaeab levada ao Confea/CCEAGRO quanto
a participação dos engenheiros florestais nas reuniões da CCEAGRO vez que os
mesmos tem Câmara própria;
11. Posição dos Projetos em tramitação no Congresso Nacional. Criação da Assessoria
Parlamentar na Confaeab para acompanhamento desses Projetos;
12. Inserção da Confaeab na grande mídia;
13. 8ºCNP: conhecimento das propostas de interesse da Agronomia;
14. Apoio a participação no XXVIII CBA da Associação Mundial de Engenheiros
Agrônomos (AMIA) e da Associação PanAmericana de Engenheiros Agrônomos
(APIA);
15. Concurso Público: discussão e encaminhamento ao MAPA de exposição de
motivos e a posição da Confaeab em relação aos Editais de Concurso Público;
16. Novas ações: Agrotóxicos; Assistência Técnica e Extensão Rural/Ater.
•
Assembléia Geral Extraordinária da Confaeab em 18-11-2013 na sede da CreaMT, Cuiabá (MT) – Escolha através de eleição da sede do XXIX CBA – Congresso
Brasileiro de Agronomia, em 2015, sendo eleito a cidade de Foz de Iguaçu-PR;
•
Quinta Reunião da Diretoria Executiva da Confaeab em 19 e 20-12-2013 na sede
da FEAP, Curitiba (PR);
Principais assuntos abordados:
1. Presença da Confaeab em inúmeros eventos dentre eles: reunião da Frente
Parlamentar da Engenharia, Agronomia e Arquitetura; 2ª Etapa do 8º CNP;
comemoração dos 80 anos do Confea e da regulamentação da Agronomia no Brasil
– sessão especial na Câmara dos Deputados, DF;
2. Débitos de anteriores do XXVII CBA, realizado em São Luís/MA: Audiência de
Conciliação referente processo da empresa Sacada, acordo judicial fechado onde a
Confaeab deverá pagar 16 parcelas mensais de R$5.187,50. O valor reivindicado
pela empresa e honorários jurídicos passavam de R$100mil. Há débitos ainda em
tramitação e sem acordo com a empresa Traguatur. De acordo com levantamentos
realizados, o CBA de São Luís deixou débitos da ordem de R$218mil para essa
diretoria da Confaeab assumir. A Diretoria já resolveu a inadimplência deixada
com o Mapa e com a assessoria jurídica. Decidido dar prosseguimento a apuração
das contas do XXVII CBA, realização da Auditoria Externa solicitada pelo
Conselho Fiscal e instalação de uma Comissão de Sindicância;
3. Invasão de atribuições: Avaliação de imóveis rurais – ação em processo; Custeio
Agrícola sem responsável técnico – bancos oficiados, porém sem resposta;
4. XXIXCBA: informes sobre os encaminhamentos preliminares da organização:
constituição da Comissão Regional, Plano de Captação de Recursos, Parcerias;
discussão sobre o tema central do Congresso e outras ações pertinentes. Solicitado
que a Confaeab faça o resgate das deliberações dos Congressos anteriores;
5. XXVII CBA avaliação e deliberações: consenso que foi positivo o financiamento
do Confea à participação dos profissionais, sugerindo-se que esse modelo faça parte
do XXIX CBA. Quanto ao evento em paralelo pelo Confea, se discutiu o comando
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6.

7.
8.

9.

que deverá ser da Confaeab no próximo. O resultado do evento paralelo foram 14
propostas aprovadas que irão aperfeiçoar a fiscalização do Sistema Confea/Crea na
área de Agronomia. Solicitado a urgência na prestação de Contas do evento, já
prevista para a próxima Assembleia Geral. Definido que a Carta de Cuiabá não
receberá emendas, vez que foi aprovada na Plenária do XXVIIICBA. Concluído
que o Congresso superou as expectativas, embora que alguns pontos devam ser
revisto nos próximos CBAs. Em relação ao evento de Agrotóxico proposto no
CBA, se sugeriu que o assunto fosse encaminhado com urgência para sua
realização em 2014;
Planejamento para 2014 – Calendário, Eventos e Orçamento. Ano Internacional
da Agricultura Familiar: aprovado a inserção da Confaeab nos eventos e
programas no âmbito nacional e internacional; 71ª SOEA, em Teresina/PI a
Confaeab deverá participar comum stand; Assembleia Geral Ordinária: 25/3/14, em
Brasília/DF. Reuniões de Diretoria: 26/3/14 – Brasília; 27 a 28/5/14 –
Florianópolis/SC; 4 a 5/8/14 – Rio de Janeiro/RJ; 29 a 30/9/14 – Natal/RN e 24 a
25/11/14 – em Belém/PA. Encontros Regionais de Engenheiros Agrônomos:
propostas: 28 a 30/5/14, em Florianópolis/SC (Agrosul+8ºCEEA); 6 a 7/8/14, no
Rio de Janeiro/RJ – Seminário Regional de Agrotóxico e Receituário Agronômico;
1 a 2/10/14 – Natal/RN – 2º Agronordeste; 26 a 27/10/14, em Belém/PA – 1ª
AgroAmazonas; data a definir – Belo Horizonte/MG – 1º Agrosuldeste. 28 a 30/5/4
– evento do Confea, a definir. Orçamento 2014 – proposta a ser apresentada na
Assembleia Geral, em março de 2014;
Propostas de Convênios com a Mútua: Confaeab e AEAs – ver a possibilidade;
Avaliação e deliberações do X AEASE e I Agronordeste: considerado positivo
para os profissionais e com grande repercussão junto a autoridades, liderança e
mídia local;
Comissão de Sindicância: solicitado pelo filiada AEARJ e atendida pela Confaeab
para tratar sobre o comportamento e um afiliado. Membros definidos: Arício
Rezende Silva, Valter Valverde e Dinaldo Rodrigues Trindade;

II. Participação em Eventos (Congressos, Seminários e Reuniões):
•

Congresso Brasileiro de Agronomia – XXVIII CBA, em Cuiabá (MT);

•
Congresso Nacional de Profissionais do Sistema – 8º CNP, em Gramado (RS) e
Brasília (DF);
•

Reuniões do Colégio de Entidades Nacionais – CDEN;

•

Reuniões da Câmara Nacional de Agronomia – CCEAGRO;

•
Encontro Nacional de Fiscalização e Agrotóxicos – ENFISA em Porto Velho
(RO);
•

Congresso Estadual de Engenheiros Agrônomos do Rio de Janeiro/RJ;
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•

Encontro Estadual de Engenheiros Agrônomos de Roraima/RR;

•
X Encontro Estadual de Engenheiros Agrônomos de Sergipe – X EASE e I
Encontro Regional de Engenheiros Agrônomos do Nordeste – I AGRONORDESTE, em
Aracaju (SE);
•

Semana Oficial da Engenharia e Agronomia – 70ª SOEA, em Gramado (RS);

•
Lançamento Oficial da Frente Parlamentar em Defesa da Engenharia e
Agronomia, em Brasília (DF);
•
Audiência Pública na Assembléia Legislativa do Estado do Ceará (CE) sobre a
PL 2.824-A/08 – Lei dos Zootecnistas;
•
Audiência Pública na Assembléia Legislativa do Pará (PA) sobre a PL 2.824A/08 – Lei dos Zootecnistas, em 31.10.2013;

III. Ações Administrativas e Financeiras:
•
Processo de Prestação de Contas junto ao MAPA no valor de R$ 27.000,00 (vinte
e sete mil reais) do Convênio n. 525983/2005 ref. a realização do Congresso Brasileiro
de Agronomia – XXIV CBA, em Recife (PE), em 2005 – Aprovada a Prestação de
Contas;
•
Processo de dívida no valor de R$ 113.436,46 (cento e treze mil quatrocentos
trinta seis reais e quarenta seis centavos), com a Empresa SACADA EVENTOS, ref. a
realização do Congresso Brasileiro de Agronomia – XXVII CBA, em São Luis (MA)2011 – Acordo Judicial no valor de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais) parcelados em
16 prestações de R$ 5.187,50 (cinco mil cento e oitenta sete reais e cinquenta centavos);
•
Processo de dívida no valor de R$ 61.681,00 (sessenta e hum mil seiscentos e
oitenta e hum reais) com a Empresa TAGUATUR EVENTOS, ref. a realização do
Congresso Brasileiro de Agronomia – XXVII CBA, em São Luis (MA)-2011 –
Negociação em andamento (SERASA);
•
Dívida reerente ao Contrato de Honorários Advocatícios no valor de R$
11.000,00 (onze mil reais para acompanhamento dos processos relacionados a SACADA
E TAGUATUR EVENTOS, prestadoras de serviços na realização do XXVII CBA, em
São Luis (MA) – Acordo extrajudicial negociado e pago;
•
Negociação de débitos anteriores a 2011 ref. as anuidades de Entidades Filiadas,
no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) – pagamentos efetuados, restando
apenas 04 (quatro) entidades quitarem o seu débito;
•
Atualização do Contrato de Locação das Salas n. 901, 902 e 903 – SCS – Q. 02 –
BL. “B” – Edf. Palácio do Comércio – Brasília (DF), desatualizado desde o ano de 2009
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no valor de R$ 8.543,64 (oito mil quinhentos quarenta três reais e sessenta e quatro
centavos) – Acordo extrajudicial negociado e pago;
•
Reformulação, hospedagem, atualização e manutenção do Site da Confaeab –
www.confaeab.org.br;
•
Contrato de parceria com o Banco do Brasil ref. ao Sistema de Cobranças e
Contas informatizadas e em formato de Boletos;
•

Edição do Jornal da Confaeab com tiragem trimestral de 1.000 exemplare;

•
Cancelamento de 01 (uma) linha telefônica (fixo), com permanência de somente
01 (uma) linha telefônica, em uso – parceria com a AEADF na aquisição de 03 (três)
linhas móveis (celular) através do plano corporativo da entidade;
•
Auditoria externa da Prestação de Contas do Congresso Brasileiro de Agronomia
– XXVII CBA, em São Luis (MA) – proposta em andamento;
IV.

Contratos, Convênios e Parcerias:

•
Contrato de parceria para realização do Encontro Nacional dos Profissionais da
Agronomia, paralelamente ao XXVIII CBA – Congresso Brasileiro de Agronomia
realizado em Cuiabá (MT), no valor de R$ 1.498.784,55 (hum milhão quatrocentos
noventa oito mil, setecentos oitenta quatro mil e cinquenta cinco centavos), com
pagamento de despesas diretamente pelo Confea;
•
Convênio em parceria com a Mutua para realização do XXVIII CBA –
Congresso Brasileiro de Agronomia realizado em Cuiabá (MT), no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais) – Prestação de Contas, realizada e aprovada;
•
Convênio em parceria com a Mutua para publicaçaão de 04 (quatro) edições do
Jornal da Confaeab com tiragem de 1.000 (hum mil reais) exemplares por edição no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por edição, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais)
– já foram publicadas 02 (duas) edições ref. ao convênio;

Brasília (DF), 25 de março de 2014.

Eng. Agrônomo Angelo Petto Neto
Presidente
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