
 
       Ata da 7ª 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 julho de 2020. 4 

1.DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: realizada no dia 23 de julho 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 7ª 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 6° Reunião Plenária Ordinária de 2020, para aprovação; 22 

- Comunicações das Diretorias e Comissões; 23 

• Diretoria de Administração e Finanças –  24 
- Aprovação de balancete (junho) 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° 111/2020/CFA de 32 
25 junho de 2020 - Solicitação de cadastro no sistema “push” de jurisprudências do CFA. Neste sentindo, solicita 33 
que os Conselhos Regionais efetuem o cadastro naquele sistema, objetivando o alinhamento e uniformidade de 34 
conhecimento em relação às decisões de interesse do Sistema CFA/CRAs. Presidente solicitou que o ofício seja 35 
encaminhado a todos os conselheiros e colaboradores para se cadastrarem, caso seja de seu interesse. 36 



 
7.1 Ato continuo, Presidente Udenir Silva, fez a leitura do Ofício Circular n° 112/2020/CFA de 30 de junho de 37 
2020 que versa sobre a Publicação do Edital de Convocação das Eleições do Sistema CFA/CRAs em 2020. 38 

 7.2 Ato continuo, Presidente Udenir Silva, fez a leitura do Comunicado n° 9/2020/CFA de 30 de junho de 2020, 39 
sobre o esclarecimento quanto as medidas adotadas pelo CFA, que “Dispõe sobre o estado de calamidade pública 40 
no âmbito do Distrito Federal, em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus”, que estendeu o 41 
período do sistema home office para s colaboradores desta Autarquia para até o registro do término da situação 42 
de pandemia. 43 

7.3 Ato continuo, Presidente Udenir Silva, fez a leitura do Ofício Circular n° 113/2020/CFA de 01 de julho de 44 
2020 que versa sobre o Acordo de Cooperação Técnica com o ministério Público do Trabalho – MPT – 45 
Supervisores de Estágios. 46 

7.4 Ato continuo, Presidente Udenir Silva, fez a leitura do Ofício Circular n° 116/2020/CFA de 14 de julho de 47 
2020 sobre Atualização cadastral de todos os colaboradores do Sistema CFA/CRAs. 48 

7.5 Ato continuo, Presidente Udenir Silva, fez a leitura do e-mail do Conselheiro Adm. Norton Sanches de 20 de 49 
julho de 2020, que solicita esclarecimentos por não ter sido apresentado justificativa para o cancelamento, assim 50 
como, não ter ocorrido a devida convocação da plenária. Presidente esclareceu que não houve descumprimento 51 
algum considerando o constante no regimento interno da casa onde, por qualquer motivo, não seja possível a 52 
realização da reunião na data e horário previstos no calendário, é prerrogativa da presidência enviar uma nova 53 
convocação de acordo com os termos do regimento. 54 
7.6 Ato continuo, Presidente Udenir Silva, fez a leitura do e-mail da Conselheira Admª. Flávia Cristina de 22 de 55 
julho de 2020, sobre correção na ata da 6° R.P.O, acatada por todos alteração. 56 
7.7 Ato continuo, Presidente Udenir Silva, fez a leitura do e-mail do Conselheiro Adm. Marlon Moises de 21 de 57 
julho de 2020 solicitando a inserção de fala na ata da 6° R.P.O, sobre afirmação do presidente em tratar do 58 
assunto de Síndico do prédio da Asa Norte, na próxima reunião plenária. Presidente afirmou não ter feito tal 59 
colocação e em seguida colocou em votação o pleito do Conselheiro: 07(sete) votos contrários, 02(dois) votos a 60 
favor e 1(uma) abstenção. Aprovado por maioria a não inserção de fala. Conselheiro Adm. Marlon Moises de 61 
Brito, informou que o presidente foi eleito e contratado como sindico do Edifício Antares, sendo ele eleito como 62 
representante do Conselho Regional de Administração e recebendo a quantia de R$ 1.700,00 (hum mil e 63 
setecentos reais) de pró-labore, tendo assim vantagem pessoal pelo cargo de Presidente. Alegou que presidente 64 
Adm. Udenir Silva foi eleito sindico porque se apresentou como representante do CRA-DF, dono de 13 (treze) 65 
salas naquele prédio, sendo eleito pela maioria de votos. Presidente esclareceu, mais uma vez que os 66 
questionamentos já haviam sido respondidos e esclarecidos ao próprio conselheiro em momento anterior. Mesmo 67 
assim, determinou que seja registrado a íntegra da fala do conselheiro Adm. Marlon de Brito e que se ele crê que 68 
há alguma irregularidade praticada pelo Presidente do CRA-DF, o fórum adequado para que ele se pronuncie é 69 
o CFA. Que ele apresente por escrito junto ao CFA de acordo com os normativos da casa e de maneira formal.  70 
8. ATA DA 6° REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2020: Passou-se então a leitura e votação dos termos da 71 
Ata da 6ª R.P.O., que depois de lida foi aprovada por 6 (seis) votos a favor, 2 (dois) votos contrários sendo dos 72 
Administradores Marlon Moises de Brito e Norton Sanches, 2 (duas) abstenções, sendo Admª Flávia Cristina Reis 73 
Sulz Gonsalves e Adm. Rodrigo Vidal.  Ata 6° R.P.O.  Aprovada por maioria.  74 
9. COMUNICAÇÕES DAS DIRETORIAS/COMISSÕES:  75 
9.1 O Presidente do CRA-DF, seguindo o rito regimental passou a palavra Diretor de Administração e Finanças 76 
Adm. Eduardo da Silva Vieira, apresentou o retrato das receitas e despesas do mês de junho com uma receita 77 
caixa no valor de  R$ 682.344,15 (seiscentos e oitenta e dois mil trezentos e quarenta e quatro reais e quinze 78 
centavos), Cartão de Credito no valor de R$ 97.657,15 (noventa e sete mil seiscentos e cinquenta e sete reais e 79 
quinze centavos) e expectativa de boletos emitidos pela cobrança no valor de R$ 61.242,05 (sessenta e um mil 80 
duzentos e quarenta e dois reais e cinco centavos), onde temos em caixa até o presente momento o valor médio 81 
de R$ 841.243,35 (oitocentos e quarenta e um mil duzentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos). 82 
Diretor Adm. Eduardo Vieira, registrou o envolvimento de todos os colaboradores do CRA-DF nessa força tarefa 83 
de recuperação da receita, e falou da satisfação e parabenizou o engajamento de toda a equipe neste processo. 84 



 
9.2 Ato continuo, Diretor de Administração e Finanças Adm. Eduardo da Silva Vieira, que procedeu a leitura 85 
do Parecer da CTC/CRA-DF N° 07/2020, referente as contas do mês de junho 2020. Encerrada a leitura do 86 
parecer técnico, foi aberta a votação sendo o mesmo aprovado por maioria de votos. Registrados: a) 07 (sete) 87 
votos a favor; b) 03 (três) votos contrários dos Conselheiros Marlon Moises de Brito, Norton Ferraz e Flávia 88 
Cristina Gonsalves. Aprovado por maioria o balancete das contas do mês de junho 2020. Conselheiro Marlon 89 
Moisés registra o voto pela não aprovação alegando que, segundo seu entendimento o relatório apresentado é 90 
deficitário não trazendo as informações completas. Conselheiro Norton Sanches registra o voto pela não 91 
aprovação tendo em vista a falta de esclarecimento sobre as despesas apresentadas, dentre as quais destaca a 92 
despesa com ajuda de custos, pois segundo seu entendimento não está clara quanto a destinação desses gastos. 93 
Conselheira Flávia Gonsalves regista sua parabenização para toda a equipe pelo esforço alcançado e vota pela 94 
não aprovação alegando que, segundo seu entendimento tem que apropriar corretamente a identificação dos 95 
pagamentos de cartões de crédito. Aprovado por maioria de votos o balancete das contas do mês de junho 2020. 96 

9.3 Ato continuo, Presidente Adm. Udenir Silva parabenizou toda a equipe de colaboradores que estão focados 97 
na recuperação de recebíveis e aos Diretores Administradores Edimilson Filho e Helio Queiroz que estão 98 
empenhados e acompanhando os processos com suas equipes que estão focadas neste processo de cobrança, 99 
ao Vice-Presidente Adm. Geraldo Torrecillas que todos os dias faz encaminhamentos para a cobrança dos seus 100 
conhecidos e orientando-os. Agradeceu juntamente ao Conselheiro Adm. Rodrigo Vidal pela força tarefa de 101 
cobrança junto a todos os administradores de seu setor, Conselheiro Adm. Andrei Mendes que vem 102 
acompanhando pessoalmente a equipe de cobrança e participando efetivamente na conscientização em sua rede 103 
de networking. Agradeceu a todos que independente de sua diretoria estão realmente irmanados para que de 104 
fato consigamos passar deste período com os menores impactos possíveis e que o esforço de cada um é o que 105 
faz a diferença. 106 

9.4 Ato continuo, Conselheiro Adm. Rodrigo Vidal registra seu elogio para essa gestão e aos esforços imprimidos 107 
até o momento. Reforça sua confiança nessa diretoria e quanto a proposta da reformulação orçamentária, afirma 108 
que o trabalho deste ano será um case de sucesso, mostrando o quanto o conselho conseguiu fazer mediante a 109 
crise, se sentindo honrado em fazer parte deste conselho. 110 

9.5 Ato continuo, Conselheiro Adm. Helio Queiroz parabenizou a Diretoria de Administração e Finanças. 111 

9.6 Ato continuo, Conselheiro Adm. Edmilson Filho fez algumas considerações ressaltando o esforço da equipe 112 
e parabenizou ao alcance no tocante no gerenciamento dos recursos, e assim como as ações da Fiscalização, 113 
Cobrança e das Relações Institucionais na captação de novos administradores e que chegaremos ao final do ano 114 
com o case de sucesso ajustando o nosso orçamento.  115 

9.7 Ato continuo, Conselheiro Adm. Andrei Mendes falou sobre o convenio firmado entre o Conselho Federal de 116 
Administração e o POUPEX referente a crédito imobiliário para aquisição de imóvel, terrenos e inclusive 117 
empréstimo pessoal. Informou que foi realizado contato com a POUPEX, tendo em vista que a sede está 118 
localizada no Distrito Federal e que o CRA-DF como representante dos profissionais em administração em 119 
Brasília, também no DF, facilita a comunicação entre as entidades. Informou que após uma reunião virtual, já se 120 
encontra em início os trabalhos de criação de campanhas onde teremos benefícios com taxas mais atrativas do 121 
que a praticadas no mercado, sendo exclusividade dos profissionais registrados e adimplentes. Em consequência 122 
do trabalho de divulgação e publicidade, direcionada aos nossos registrados, será possível fomentar a 123 
regularização de anuidades em aberto e novos registros. O benefício é ímpar neste momento e trará bons frutos 124 
ao conselho. 125 

9.8 Ato continuo, Presidente Adm. Udenir Silva fez propositura que seja feita uma análise por todos da Proposta 126 
da Reformulação Orçamentária e se manifeste quanto as suas ponderações e considerações seja encaminhada 127 
até o dia 31 de julho por e-mail da presidência (presidencia@cradf.org.br), possibilitando assim fazer um 128 
apanhado de tudo e ter melhores condições de compartilhamento com todos os conselheiros minimizando desta 129 

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


 
forma a necessidade de discursões na próxima Plenária com antecipação de informações. Colocada a propositura 130 
em votação: 10 (dez) votos a favor. Aprovado por unanimidade.  131 

10. RELATO DE PROCESSOS:  132 

10.1 Presidente relatou os processos administrativos nos seguintes termos: a)  Homologação dos Registros de 133 
Pessoa Física: 38 (trinta e oito); b) requerimentos de registro cadastral formulados sendo: administradores (33), 134 
tecnólogos (05); c) Homologação dos Registros de Pessoa Jurídica: são 05 (cinco) requerimentos de registro 135 
cadastral; d) Homologação do Registro Remido: com 01 (uma) solicitações. Os Processos foram submetidos 136 
a votação e homologados por maioria.  137 

10.2 Ato continuo, Diretor de Administração e Finanças Adm. Eduardo da Silva Vieira, procedeu a leitura do 138 
relatório quantitativo de atuação no Setor de cadastro e registro do CRA-DF contendo os seguintes dados: 139 
06(seis) processos de pedidos de cancelamento e licença de registro analisados, sendo: 03 (três) pessoa física 140 
e 03 (três) pessoa jurídica. Passada a votação, o relatório de cancelamento foi aprovado por maioria. 141 

10.3 Cancelamentos Pessoa Física Indeferido/Adimplente Processo Administrativo n° 1173/2019 VANDER 142 
RICARDO RIBEIRO CRA-DF 022340. Passada a votação, foram aprovados nos termos do relatório. 143 

10.4 Cancelamentos Pessoa Física Deferido/Inadimplente Processo Administrativo n° 1165/2019 144 
MARCÍLIA RIBEIRO DOS SANTOS URANI CRA-DF 018706. Passada a votação, foram aprovados de acordo 145 
com os termos do relatório. 146 
10.5 Pessoa Física – Licenças Indeferida/Adimplente Processo Administrativo n° 1176/2019 FELIPE 147 
PONTES DE AGUIAR FLORINDO CRA-DF 027874. Passada a votação, foram aprovados de acordo com os 148 
termos do relatório. 149 
10.6 Cancelamentos Pessoa Jurídica Deferido/Adimplente – Processo Administrativo n° 1177/2019 LCZ 150 
COBRANÇA CONDOMINIAL LTDA CRA-DF 90-10681; Processo Administrativo n° 1175/2019 WEGIDIO 151 
CONSULTORIA LTDA CRA-DF PJ/0997; . Passada a votação, foram aprovados de acordo com os termos do 152 
relatório. 153 
10.7 Cancelamentos Pessoa Jurídica Indeferido/Adimplente – Processo Administrativo n° 1069/2019 154 
EVENTUAL MAX SERVICE GESTÃO EM EVENTOS EIRELI CRA-DF PJ/2534; Passada a votação, foram 155 
aprovados de acordo com os termos do relatório. 156 
11. INSCRIÇÃO DE CONSELHEIROS 157 

11.1 Dado o avanço do horário aprovado em plenário para realização da R.P.O, não houveram inscrições. 158 

12. DELIBERAÇÕES: 159 

12.1 Ata 6° R.P.O. Aprovada por maioria. Aprovada por 6(seis) votos a favor, 2 (dois) votos contrários e 2 (duas) 160 
abstenções. 161 
12.2 Homologações de registros 162 
12.3 Aprovação de balancete (junho). Aprovado por maioria. Registrados 07 (sete) votos a favor e 03 (três) votos 163 
contrários. 164 
12.4 Propositura Presidente Adm. Udenir Silva de que seja feita uma análise por todos da Proposta da 165 
Reformulação Orçamentária e se manifeste quanto as suas ponderações e considerações e que seja 166 
encaminhada até o dia 31 de julho para o e-mail da Presidência (presidencia@cradf.org.br). Colocada a 167 
propositura em votação: 10 (dez) votos a favor. Aprovado por unanimidade. 168 

14. ENCERRAMENTO: 169 

14.1 O Presidente Udenir de Oliveira Silva, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às 170 
12h 39 min. E eu, Marlúcia de Paula Costa, lavrei a presente ata, que depois de lida, e aprovada, será assinada 171 
pelos Conselheiros presentes à reunião virtual. 172 

 173 



 
 174 

 175 

    Adm. Udenir de Oliveira Silva                                           Adm. Geraldo Leopoldo Silva de Torrecillas 176 
                 Presidente                                              Vice-Presidente 177 
           CRA-DF nº 017022                                                          CRA-DF nº 001946 178 
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   Adm. Eduardo da Silva Vieira                                                              Adm.  Andrei José Braga Mendes                                              184 
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     Adm.  Edmilson de Jesus Costa Filho                                             Adm. Flávia Cristina Reis Sulz Gonsalves                                                           198 
          Diretor de Relações Institucionais                                                              Diretora de Fiscalização                                                     199 
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 208 
    Adm. Helio Queiroz da Silva                                                                               Rodrigo Vidal da Costa                                                                         209 
       Diretor de Desenvolvimento                                                                                            Conselheiro 210 
             CRA-DF n° 015333                                                                                             CRA-DF n°020524 211 
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 215 

  Adm. Norton Ferraz Sanches                                                                 Adm.  Marlon Moises de Brito Araújo 216 
               Conselheiro                                                                                                           Conselheiro                                                                                   217 
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