
 
Ata da 6ª Reunião Plenária Ordinária do CRA-DF - Conselho Regional de Administração do 1 

 Distrito Federal 2 
CNPJ/MF n° 01.264.266/0001-04 3 

 Realizada em 23 de junho de 2020. 4 

1.DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: realizada no dia 23 de junho de 2020, tendo início às 11h02min, via 5 
ferramenta de vídeo conferência - Zoom. 6 

 2.CONVOCAÇÃO: foram convocados os seguintes Conselheiros: Administradores Udenir de Oliveira Silva, 7 
Geraldo Leopoldo Silva de Torrecillas, Eduardo da Silva Vieira, Andrei Jose Braga Mendes, Hélio Queiroz da 8 
Silva, Edmilson de Jesus Costa Filho, Flávia Cristina Reis Sulz Gonsalves, Rodrigo Vidal da Costa, Norton Ferraz 9 
Sanches e Marlon Moises de Brito Araújo. 10 

3. MESA: O Presidente Adm. Udenir de Oliveira Silva cumprimentou a todos os presentes. Verificado o quórum 11 
legal, às 11h02min foram declarados abertos os trabalhos referentes à 6ª Reunião Plenária Ordinária. 12 

4. JUSTIFICATIVAS: Não houveram ausências. 13 

5. PRESENÇA: Compareceram a Plenária Virtual os seguintes Conselheiros:  Administradores: Udenir de Oliveira 14 
Silva, Geraldo Leopoldo Silva de Torrecillas, Eduardo da Silva Vieira, Andrei Jose Braga Mendes, Hélio Queiroz 15 
da Silva, Edmilson de Jesus Costa Filho, Flávia Cristina Reis Sulz Gonsalves, Rodrigo Vidal da Costa, Norton 16 
Ferraz Sanches e Marlon Moises de Brito Araújo. O comparecimento a plenária virtual, nos termos aqui dispostos, 17 
é a comprovação para todos os efeitos legais, do registro de presença no livro físico de registro. 18 

6. ORDEM DO DIA: 19 

- Abertura; 20 

-Correspondências Recebidas; 21 

- Ata da 5° Reunião Plenária Ordinária de 2020, para aprovação; 22 

- Comunicações das Diretorias e Comissões; 23 

• Diretoria de Administração e Finanças –  24 
- Aprovação de balancete (maio) 25 

• Diretorias – 26 

- Comissões 27 

• Relato de Processos Administrativos: 28 

- Outros Assuntos: 29 

- Inscrição de Conselheiros; 30 

- Assuntos da Presidência; 31 

7. Correspondências recebidas – Presidente Udenir Silva fez a leitura do Ofício Circular n° 97/2020/CFA de 14 32 
de maio de 2020 versa sobre a liberação (IGM/CFA) do acesso para Pessoa Jurídica na Área Exclusiva para os 33 
profissionais de Administração; 34 

7.1 Ato continuo, Presidente Udenir Silva, fez a leitura do e-mail de 12 de junho de 2020, enviado pelo Conselho 35 
Regional de São Paulo “CRA-SP”, informando uma série de eventos online no formato de lives e Webinar em 36 



 
suas redes sociais e disponibilizando aos regionais coirmãos do Sistemas que tenham interesse em divulgar para 37 
suas bases de profissionais; 38 

 7.3 Ato continuo, Presidente Udenir Silva, fez a leitura do Ofício Circular n° 109/2020/CFA de 17 de junho de 39 
2020 que versa sobre o Acordo de Cooperação Técnica junto à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – 40 
SEMAD / Ministério da Justiça; 41 

7.4 Ato continuo, Presidente Udenir Silva, fez a leitura do Ofício Circular n° 108/2020/CFA de 14 de junho de 42 
2020, sobre o recebimento do Calendário Eleitoral para as Eleições do sistema CFA/CRAs 2020, solicitando 43 
ampla divulgação nos meios de comunicação do Regional; 44 

8. ATA DA 5° REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2020: Passou-se então a leitura e votação dos termos da 45 
Ata da 5ª R.P.O., que depois de lida foi aprovada por 8 (oito) votos a favor e 2 (duas) abstenções, sendo Admª 46 
Flávia Cristina Reis Sulz Gonsalves e Adm. Marlon Moises de Brito.  Ata 5° R.P.O.  Aprovada por maioria. Votaram 47 
10 (dez) Conselheiros.     48 
9. COMUNICAÇÕES DAS DIRETORIAS/COMISSÕES:  49 
9.1 O Presidente do CRA-DF, seguindo o rito regimental passou a palavra Diretor de Administração e Finanças 50 
Adm. Eduardo da Silva Vieira, que apresentou uma análise dos valores atuais das receitas e despesas do que 51 
se tem até o presente momento. Informou que mês de junho temos em caixa o valor de  R$ 294.000,00 (duzentos 52 
e noventa e quatro mil reais), Cartão de Credito no valor de R$ 109.245,00 (cento e nove mil duzentos e quarenta 53 
e cinco reais) e boletos emitidos pela cobrança no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), onde temos 54 
em caixa até o presente momento o valor médio de R$ 481.000,00 (quatrocentos e oitenta e um mil reais) e 55 
considerando-se os anos anteriores onde o último dia do mês e o primeiro do mês subsequente, ocorrerá o pico 56 
considerável de receita, já que anuidade foi prorrogada até o dia 30 de junho, compensando assim os meses 57 
anteriores que ficaram abaixo da média. Informou que a receita de cartões de credito a serem creditados até 58 
dezembro soma-se até o atual momento o valor de R$ 364.245,00 (trezentos e sessenta e quatro reais e duzentos 59 
e quarenta e cinco reais) e na conta boleto emitidos especificamente pela cobrança o valor de R$ 321.000,00 60 
(trezentos e vinte e um mil reais), onde o índice de inadimplências é considerado zero. Informou sobre as 61 
estratégias que estão sendo tomadas para alcançar a receita desejada da anuidade, tais como: ligações para os 62 
administradores que estão inadimplentes com as anuidades de 2020 e que não tenham débitos anteriores 63 
estamos contactando seja por ligações, e-mail ou correspondências e atualização cadastral. Apresentou a 64 
planilha orçamentária sem entrar em detalhes somente para visualização a maneira trabalhada na repactuação 65 
orçamentaria.  66 

9.2 Ato continuo, Diretor de Administração e Finanças Adm. Eduardo da Silva Vieira, que procedeu a leitura 67 
do Parecer da CTC/CRA-DF N° 06/2020, referente as contas do mês de maio 2020. Encerrada a leitura do parecer 68 
técnico, foi aberta a votação sendo o mesmo aprovado por maioria de votos. Registrados: a) 07 (sete) votos a 69 
favor; b) 03 (três) votos contrários dos Conselheiros Marlon Moises de Brito, Norton Ferraz e Flávia Cristina 70 
Gonsalves. Aprovado por maioria o balancete das contas do mês de maio 2020. Conselheira Flávia Gonsalves 71 
regista o voto pela não aprovação devido a não apropriação adequada das receitas oriundas de cartão de crédito, 72 
por este conselho. Conselheiro Marlon Moisés registra o voto pela não aprovação alegando que, segundo seu 73 
entendimento o relatório apresentado é deficitário não trazendo as informações completas. Conselheiro Norton 74 
Sanches registra o voto pela não aprovação alegando que, segundo sua análise, o relatório não está completo, 75 
faltando algumas informações. Aprovado por maioria de votos o balancete das contas do mês de maio 2020. 76 

9.2 Presidente relatou os processos administrativos nos seguintes termos: a)  Homologação dos Registros de 77 
Pessoa Física:  29 (vinte e nove); requerimentos de registro cadastral formulados sendo: administradores (25), 78 
tecnólogos (03); Cursos Conexos (01*); b) Homologação de Processos de Transferência PF: são 02 (duas) 79 
solicitações de transferência do registro profissional para outros regionais; c) Homologação dos Registros de 80 
Pessoa Jurídica: 01 (um) requerimento de registro cadastral; d) Homologação do Registro Remido: com 01 81 
(uma) solicitação. Os Processos foram submetidos a votação e homologados por unanimidade.  82 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_pt-BRBR834BR834&sxsrf=ALeKk02rn63b7fPOvKRwlyT4rHk61rR9Iw:1593010375277&q=deficit%C3%A1rio&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiBrqqM2prqAhVCF7kGHQTgDIcQkeECKAB6BAgOECo


 
10. RELATO DE PROCESSOS:  83 

10.1 Não houve 84 

11. INSCRIÇÃO DE CONSELHEIROS 85 

11.1 Dado o avanço do horário aprovado em plenário para realização da R.P.O, não houveram inscrições. 86 

12. DELIBERAÇÕES: 87 

12.1 Ata 5° R.P.O. Aprovada por maioria. Aprovada por 8(oito) votos a favor e 2 (dois) votos contrários. 88 
12.2 Homologações de registros 89 

12.3 Aprovação de balancete (maio). Aprovado por maioria. Registrados 07 (sete) votos a favor e 03 (três) votos 90 
contrários. 91 

14. ENCERRAMENTO: 92 

14.1 O Presidente Udenir de Oliveira Silva, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às 93 
12h 01 min. E eu, Marlúcia de Paula Costa, lavrei a presente ata, que depois de lida, e aprovada, será assinada 94 
pelos Conselheiros presentes à reunião virtual. 95 

 96 


