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ATA PLENÁRIA Nº 8/2021/CRA-DF

Ata da 4ª Reunião Plenária Extraordinária do CRA-DF - Conselho Regional de
Administração do
 Distrito Federal

CNPJ/MF n° 01.264.266/0001-04
 Realizada em 07 de abril de 2021.

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: realizada no dia 07 de abril de 2021, tendo início às 12h00min, via
ZOOM.

2. CONVOCAÇÃO:  foram convocados os seguintes Conselheiros: Administradores Jairo Ubiraci Bap�sta
Salles Brandizzi, Hélio Queiroz da Silva, Marcel Pereira Maués de Faria, Flávia Cris�na Reis Sulz Gonsalves,
Monica Cova Gama, Márcia Santos de Araújo, Udenir de Oliveira Silva, Eduardo da Silva Vieira, Andrei José
Braga Mendes e Rodrigo Vidal da Costa.

3. PRESENÇA: Compareceram a Plenária Virtual os seguintes Conselheiros:  Administradores: Jairo Ubiraci
Bap�sta Salles Brandizzi, Hélio Queiroz da Silva, Marcel Pereira Maués de Faria, Flávia Cris�na Reis Sulz
Gonsalves, Monica Cova Gama, Márcia Santos de Araújo, Udenir de Oliveira Silva, Eduardo da Silva Vieira,
Karoline Guimarães Castro Machado e Eraldo Ricardo dos Santos. Registrada a presença dos membros da
Comissão de Inventário e Patrimônio do CRA-DF, André Caiafa, Gerciel Almeida, Vinicius Medeiros e Adm.
Marlon Moises. O comparecimento a plenária virtual, nos termos aqui dispostos, é a comprovação para
todos os efeitos legais, do registro de presença no livro �sico de registro.

4. MESA: Os trabalhos foram coordenados pelo Presidente Adm. Jairo Ubiraci Bap�sta Salles Brandizzi e
secretariado por Suelen Dias Maciel de Sousa.

5. JUSTIFICATIVAS: Jus�ficada a ausência do Conselheiro Adm. Andrei Jose Braga Mendes por mo�vos de
saúde.

6. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:

6.1. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi, informou o recebimento do Oficio nº 1169/2021/CRA-MG, o qual
trata de Cortesias de inscrições para o FOGESP -  Fórum de Gestão Pública, para o Sistema CFA/CRAs, o
presidente solicitou que ao termino da reunião todos os presentes que �verem interesses em cortesia,
informar a Assistente da Presidência para que a mesma solicite a quan�dade necessária junto ao CRA-
MG.

6. ATA DA 3ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE 2021: O Presidente Adm. Jairo Brandizzi realizou
então  a  leitura  e  votação  dos  termos  da  Ata  da  3ª  R.P.E.,  que  depois  de  lida  foi  aprovada  por
unanimidade. Votaram 10 (dez) Conselheiros.   

7. COMUNICAÇÕES DAS DIRETORIAS/COMISSÕES:
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7.1 O Presidente do CRA-DF, seguindo o rito regimental  passou a palavra Diretor de Administração e
Finanças Adm. Marcel Pereira Maués de Faria,  que informou que esse ponto da pauta veio de uma
solicitação das Conselheiras Adm. Márcia Araújo e Adm. Flávia Sulz,  que se manifestaram em ata na
úl�ma reunião plenária pelo conhecimento e informações a respeito da receita a classificar dos créditos a
curto prazo e Dívida A�va Tributária no valor de R$ 11.533.412,00 (Onze milhões quinhentos e trinta e
três mil quatrocentos e doze reais), o Diretor Adm. Marcel Maués informou que fez o ques�onamento ao
Contador do CRA-DF André Caiafa, perguntando o porquê do valor estar está�co a tanto tempo, o diretor
procedeu com a leitura do Oficio nº 207/2021/CRA-DF e O�cio nº 208/2021/CRA-DF de resposta do André
Caiafa, informou ainda que os documentos estariam disponíveis junto ao SEI ao final da reunião. O Diretor
de Administração e Finanças Adm. Marcel Maués informou que as recomendações do Contador seriam
acatadas  por  essa  diretoria  e  que  seria  realizado  as  notas  explica�vas  no  que  diz  respeito  aos  R$
11.533.412,00  (Onze  milhões  quinhentos  e  trinta  e  três  mil  quatrocentos  e  doze  reais)  e  a  falta  de
informações  de  2019  e  anos  anteriores,  e  quanto  aos  que  se  tem  confiabilidade  serão  apurados  e
contabilizados, as informações referentes a 2020 e 2021. A Diretora Adm. Flávia Sulz sugeriu que fosse
feito uma auditoria externa. Em resposta, o Diretor Adm. Marcel Maués, informou que o CRA-DF não
precisa de Auditoria Externa para ajustar os valores de 2020 e 2021, pois o Plenário do CRA-DF tem plena
condição de apresentar esses números e subir os números, informou ainda que será transformado em
notas explica�vas para resolver o problema contábil dos dois pontos que não �veram como aferir, que é o
ajuste de 2018 para trás e os valores de 2018 e 2019, e que logo após o ajuste contábil a DIREX irá analisar
se houve prejuízos financeiros aos cofres do CRA-DF e sobre possível apuração doas atos pra�cados. A
Diretora Adm. Flávia  Sulz,  pediu desculpas e  disse que entendeu,  porém gostaria  de saber,  já  que a
mesma faz parte da diretoria execu�va, se os valores seriam baixados, uma vez que não acordou em
baixar os valores, a mesma disse que deveriam apurar o real valor e depois sim apurar com uma empresa
terceirizada de auditoria especializada, pois sabe se que devido ao SIFA e outras migrações realmente
houveram problemas, porém não saberiam mensurar o real valor, o que deixaria insegura. O Diretor Adm.
Marcel Maués em resposta a Diretora disse que a mesma estaria correta em seu pensamento, informou
ainda que os valores não seriam baixados e nem prescritos,  que o mesmo seria re�rado da conta a
classificar e que transformaria em nota explica�va para que fosse apurado todos os erros e logo após toda
trata�va dos erros seria feito através de um novo processo, o diretor ainda informou que, com o Auxílio
da Conselheira Adm. Márcia que encaminhou, a Súmula 452 do Tribunal Superior de Jus�ça, que existem
valores que podem ser dado baixa, porém não é cabível para o momento, que neste momento estariam
apenas corrigindo o ajuste da conta contábil para que essas contas estejam corretas, e que assim façam as
cobranças dos administradores que estão de fato inadimplentes, pois, anteriores a 2019 não é seguro
dizer quem exatamente está inadimplente, por isso estão separando para que possam trabalhar em cima
dos valores que são seguros e os anteriores serão tratados de maneira especifica, mas que os valores não
seriam  baixados  e  que  ainda  não  estariam  responsabilizando  ninguém  com  essa  situação,  estariam
apenas fazendo o raio x da situação de como está no momento.  A Conselheira Adm. Márcia Araujo,
parabenizou a diretoria por ter tomado esta decisão técnica, que esta a deixou muito confortável quanto
aos  valores  constarem  em  nota  explica�va  conforme  orientação  do  CPC  25  que  trata  dos
pronunciamentos contábeis e acrescentou que a decisão foi muito bem asser�va.

7.2 O Presidente do CRA-DF Adm. Jairo Brandizzi, apresentou o segundo item da pauta da reunião o qual,
trata-se  do  relatório  da  Comissão  de  Inventário  Patrimonial,  passou  a  palavra  para  o  Diretor  de
Administração e Finanças Adm. Marcel Maués que deixou para que os membros da Comissão realizassem
a leitura do Relatório, passando assim a palavra para o Adm. Marlon Moises, procedeu com a leitura de
uma  apresentação  simplificada,  onde  informou  que  tratava-se  do  processo  SEI  nº
476922.000532/2021-28, com a Comissão cons�tuída para realizar o inventário de bens patrimoniais,
com  o  obje�vo  de  recebimento  em  condições  plena  do  patrimônio  recebido  da  gestão  do  ano  de
2017/2020, haja vista a falta histórica de inventários nos úl�mos anos do CRA-DF, a úl�ma documentação
de inventário encontrada foi de 2016 quando ainda a Conselheira Mônica era a Presidente do CRA-DF, a
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previsão legal a respeito do tema é descrita na Lei 4.320 e outras, porém a Lei 4.320 de 1964, nos ar�gos
94, 95 e 96, fala que os itens devem ser controlados fisicamente e sim incorporados ao patrimônio do
Órgão.  O Adm.  Marlon Moises  informou que,  o  método u�lizado pela  comissão foi  o  de  análise  da
listagem,  solicitada  junto  a  Diretoria  de  Administração  e  Finanças  do  CRA-DF,  de  Bens  Patrimoniais
tombados e registrados, onde conferiram em loco todos os itens da listagem, iden�ficando com e�quetas
vermelhas tudo o que foi encontrado, comparando assim o que foi encontrado com o que estava descrito
na listagem. O Adm. Marlon informou que de forma bem resumida o que foi encontrado estão em 6
anexos, onde no primeiro anexo, tem a quan�dade registrada no sistema do CRA-DF de 647 itens que
somam R$ 1.087.000,00 (um milhão e oitenta e sete mil), o anexo dois ele tem a quan�dade de itens
encontrados e alocados no setor correto, ou seja, de 647 itens, foram encontrados 294 itens no local
correto, o anexo três informa a quan�dade de itens encontrados e alocados em setor diferente do que
mostrava a listagem, foram encontrados 2016 itens nessa situação, onde é necessário alteração junto ao
sistema, do local correto de cada item, o anexo quatro informa a quan�dade de itens não encontrados em
uma quan�dade numérica de 121 itens que somam um valor de R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil
reais) da listagem, o anexo cinco informa a quan�dade de itens encontrados sem placa de patrimônio
totalizando 16  itens  nessa  situação,  o  anexo seis  informa a  quan�dade de  itens  encontrados  sem o
registro de patrimônio, totalizando 60 itens que não é possível mensurar valor. O Adm. Marlon procedeu
com a leitura de que, em regra conclui se que a grande maioria dos itens do CRA-DF foram encontrados e
estão devidamente registrados,  alguns  itens  especialmente  notebooks  e  algumas cadeiras  estão com
iden�ficação  inadequadas  ou  por  meio  de  e�queta  improvisada  com  papel,  também  encontraram
materiais que segundo classificação deveriam possuir tombamento, que é o caso de 13 (treze) câmeras de
vigilância,  todas  sem  patrimônios,  encontraram  também  materiais  que  não  deveriam  constar  como
tombados e os mesmos estavam registrados como bens e patrimônios do CRA-DF, onde apresentou como
exemplo, tapete e capachos que já não é mais considerado material de patrimônio, exemplificou também
a reforma feita a qual constava como bens e patrimônios e alguns outros itens que estão constando na
listagem de patrimônios os quais devem ser tratados e corrigidos no sistema. O Adm. Marlon informou
que foram encontradas duas mesas no refeitório do CRA-DF, que em conversas foram informadas por
empregados que seriam oriundas de uma doação do CFA em 2018 que estão sem patrimônios, o que
levou  a  um  desdobramento  que  irá  ser  citado  logo  a  frente.  Informou  também,  que  não  foram
encontrados os tombamentos dos carros do CRA-DF, que permanecem sem registros, informou que são
coisas que a comissão encontrou que constam no sistema e no relatório que precisam ser urgentemente
corrigidas. O Adm. Marlon informou a todos que não cabe a essa comissão corrigir e sim apontar o que
deve ser corrigido. Em ato con�nuo, o Adm. Marlon Moises apresentou os desdobramentos dos achados,
informou que com as mesas encontradas do refeitório as quais foram citadas como doação do CFA, foram
a procura de notas de entradas e não foram localizadas, solicitou então ao presidente para que o mesmo
oficializasse ao CFA se o CRA-DF recebeu algum �po de doação de bens e moveis do CFA, onde foram
informados que em 2018 foi recebido uma doação de bens e moveis que não foram encontrados nenhum
processo, nem indicio e, nem documento onde informasse a inclusão e recebimento desta doação sobre o
patrimônio do CRA-DF, encontraram por meio do processo 161/2016 um único processo de desfazimento
de material que foi autorizado pela Presidente à época de um número pequeno de itens e esse mesmo
processo com autorização de 2016 veio sendo alimentado até o ano de 2019, foram feitas diversas baixas
de patrimônio do CRA-DF que não se sabe mensurar valores, nem quan�dade de itens e nem descrição
dos itens que foram baixados e, não sabem para onde foram dados os des�nos desses moveis, pois o
processo, fala inicialmente apenas de uma modalidade de desfazimento mas não conclui se dizendo como
foi feito esse desfazimento. O Adm. Marlon Moises informou que ao tentar entender o desdobramento
das câmeras de segurança sem patrimônio, verificaram que chegou ao CRA-DF 20 câmeras, que foram
oriundas de um processo de licitação e junto a essas câmeras 3 (três) aparelhos de DVDR de 16 portas de
câmera, destes equipamentos de DVDR verificaram que 2 (dois) deles encontram se desaparecidos, ou
seja, não está no CRA-DF, além destes aparelhos, 7 (sete) câmeras também encontram se desaparecidas,
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informou ainda que existe um processo de serviços aferindo que esse material foi devidamente instalado,
porém não foram localizados no CRA-DF, detectaram também o recebimento junto com as câmeras de 18
notebooks  com  configurações  inferiores  ao  que  foi  licitado  verificando  assim  que  os  notebooks  são
diferentes do que foram licitados, o Adm. Marlon disse que chamou o Vinicius, André e Gerciel, para que
os mesmos �vessem uma conversa sobre esse material e verificaram que era um material de informá�ca
que constava como recebido pelo Vinicius com o carimbo do mesmo, e ao ser ques�onado o Vinicius
informou que não foi ele quem recebeu esse material e que a assinatura apresentada não é a do mesmo,
algo que deixou a comissão assustada com o fato.  O Adm. Marlon informou que a comissão sugere
algumas ações e que para cada problema encontrado a sugestão é que abra uma sindicância para toda
linha de ordenação de despesa do CRA-DF nos úl�mos 4 anos, incluindo os diretores e servidores, para
assim cada um possa se manifestar sobre os materiais perdidos e achados, sugere ainda uma possível
auditoria de valores financeiros baixados no devido processo de instrução que o caso requer. O Adm.
Marlon informou ainda que em conclusão geral, eles sugerem para melhoria de controle de patrimônio
do CRA-DF, a melhoria da estrutura administra�va, especialmente da gestão de material e patrimônio, a
realização de inventário anual de 2021, pois este inventário feito é de recebimento de material de uma
gestão para outra, o que não exime esta nova gestão de fazer o inventário de 2021 conforme a Lei 4.320 e
outras, para correta avaliação no balanço patrimonial. O Vice-Presidente Adm. Hélio Queiroz pediu que o
Adm. Marlon Moises explicasse melhor sobre a doação do CFA, pois o mesmo não entendeu. Em resposta
ao Vice-presidente o Adm. Marlon Moises informou que foram encontradas duas mesas na copa do CRA-
DF  sem  patrimônio  e  quando  ques�onado  aos  empregados  se  alguém  sabia  sobre,  os  mesmos
informaram que as mesas �nham vindo do CFA, porém não foi localizado o processo de doação para
inclusão das mesmas no patrimônio do CRA-DF, a comissão então perguntou ao Diretor de Administração
e Finanças Adm. Marcel Maués se havia algum processo de doação do CFA para o CRA-DF, o Diretor
repassou a  funcionária  Adm. Márcia  Cris�na a  qual  o  respondeu informando que não teria  nenhum
processo de doação de material do CFA para o CRA-DF, daí então a Comissão solicitou ao Presidente do
CRA-DF Adm. Jairo Brandizzi para que o mesmos perguntasse ao CFA se havia alguma doação para o CRA-
DF, onde por meio de processo no SEI o mesmo respondeu que sim, havia uma doação realizada em 2018
e encaminhou dentro do processo a lista de materiais  com 262 itens doados do CFA para o CRA-DF,
materiais esses que não foram inclusos no patrimônio do CRA-DF e nem localizados junto a Sede do CRA-
DF, salvo as duas mesas da copa. O Vice-presidente Adm. Hélio Queiroz perguntou se havia a possibilidade
de blefo sobre essa doação, onde o Adm. Marlon Moises respondeu informando que o processo está
disponível junto ao SEI com 99% do processo bem feito e bem instruído, informou ainda que consta a
comunicação  de  solicitação  entre  o  CRA-DF  e  CFA,  Ata  do  CFA  de  aprovação  da  doação  e  fotos
comprovando o recebimento do material por parte do CRA-DF. A Diretora de Relação Ins�tucional Adm.
Mônica Gama perguntou ao Adm. Marlon Moises se o mesmo conseguiu localizar alguns Ipad’s que a
mesma  deixou  ao  final  de  seu  mandato  como  Presidente  em  2016,  onde  o  Adm.  Marlon  Moises
respondeu que não é possível dizer a totalidade, mas que muitos Ipad’s foram baixados do patrimônio
através  do  processo  161/2016,  e  que  o  mesmo  não  sabe  informar  para  onde  foi  esses  Ipad’s.  O
Conselheiro  Eraldo  Ricardo  solicitou  a  palavra  e  disse  que  estava  chocado  com  toda  a  situação  e
perguntou ao Adm. Marlon Moisés se todos esses itens doados foram recebidos por parte do CRA-DF e
não estariam no CRA-DF, onde o mesmo respondeu que não foi localizado nenhum dos itens junto ao
CRA-DF, o Conselheiro Adm. Eraldo Ricardo disse que estava triste e preocupado com essa situação, pois
se trata de dinheiro de anuidades pagas por todos os registrados junto ao sistema do CRA-DF, disse estar
perplexo com tudo. A Diretora Adm. Mônica Cova disse também estar triste, pois ao entregar o Conselho
em 2016 ao final de seu mandato, deixou o CRA-DF com superávit de 2 (dois) milhões e que agora ao
receber o mesmo para sua nova gestão, encontrou o Conselho desgastado. A Conselheira Adm. Márcia
Araujo  solicitou  a  palavra  e  parabenizou  a  comissão  por  todo  trabalho  bem elaborado,  explicado,  e
informou que a comissão relatou acerca de diversas incongruências no patrimônio do Conselho a qual
tem seus níveis altos e baixos e das diversas maneiras como foram colocadas, informou que o trabalho
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desta comissão foi apurar se havia alguma incongruência (alguma coisa errada ou não), isso foi apurado e
muito  bem  colocado  pela  comissão  a  qual,  pelo  relato  acrescenta  que  iriam  se  desdobrar  em
outras questões, porém isso não seria trabalho a ser discu�do neste momento em reunião deste plenário,
disse  que  isso  seria  um  trabalho  para  uma  outra  comissão  apurar  a  autoria  de  toda  materialidade
apontada por esta comissão de inventário patrimonial, por meio de processo administra�vo disciplinar ou
processo de sindicância, que ao ponto de vista da mesma, seria uma sindicância inves�ga�va, para que
assim possa ter esclarecimento do que ocorreu, se houve falha processual por falta de algum regimento
interno que não estava muito bem claro, ou se houve alguma culpabilidade do agente público, para que
assim possa ser verificado se há erro de procedimento interno e que este poderá ser ajustado. Explicou
ainda que a sindicância não tem o sen�do somente de punição, mas também tem o sen�do de corrigir e
prevê erros como estes, para que daqui pra frente seja possível evitar futuros erros futuros como estes
come�dos,  a Conselheira informou que o plenário,  composto por conselheiros,  são agentes públicos,
desta forma há obrigatoriedade de observar os princípios expressos na cons�tuição, desta forma, não
cabe a discricionariedade na decisão de abrir processo administra�vo inves�ga�vo, mas o dever. Ainda
reforçou que os Conselheiros atuam com o bem no interesse cole�vo e representante de uma classe,
assim, solicitou que façam a apuração, para que ela e os demais não respondam por responsabilidade
administra�va. O Adm. Marlon Moises informou que a Conselheira Adm. Márcia foi muito feliz com a sua
fala, inclusive sobre o recorte desta comissão, pois esta comissão ela direciona alguns caminhos e alguns
fatos,  e não significa que as conclusões pessoais ou do grupo desta comissão são necessariamente a
verdade dos fatos, falou ainda que a verdade dos fatos somente serão esclarecidas no processo adequado
para tal, a sindicância, pois é este instrumento que irá dar clareza aos pequenos achados desta comissão
que não são reflexos do pensamento individual de alguém desta comissão de inventários ou do grupo,
pois  a  conclusão desta  comissão pode ser  totalmente diferente  do que se  é  pensado e  na  pior  das
hipóteses a sindicância irá concluir no mínimo com a melhoria de procedimentos do Conselho que é claro
e evidente que são falhos ao longo destes anos, o Adm. Marlon informou ainda que hoje em 07.04.2021
começasse a contar o prazo prescricional do processo, e que a diretoria deveria agir, pois a omissão traz
uma responsabilidade de não agir.  A Conselheira Adm. Márcia Araujo ra�ficou o que o Adm. Marlon
Moises informou quanto ao prazo prescricional começa a contar de hoje 07 de abril de 2021, pois hoje o
fato tornou-se conhecido pelos membros deste plenário e solicitou ao Presidente do CRA-DF para que o
mesmo crie a Comissão de sindicância inves�ga�va e que desta comissão irá se desdobrar diversos outros
atos administra�vos ao longo da inves�gação como um todo. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi, disse que
sim que irá apurar e que tudo será sempre com prerroga�va da ampla defesa do direito do contraditório,
que tudo será feito sempre com é�ca e transparência, e é o que será feito, o presidente agradeceu as
colocações da Conselheira Adm. Márcia. A Conselheira Karoline Machado disse que este é um assunto
delicado e que a mesma concorda com a Conselheira Adm. Márcia, que o Conselho deve sim abrir uma
sindicância para apurar a falta desses materiais e do patrimônio do CRA-DF, disse ainda que é algo que os
Conselheiros devem verificar, pois são os responsáveis, sugeriu ainda que faça tudo cer�nho com ampla
defesa,  é�ca  e  transparência,  para  que  não  haja  injus�ça  em  qualquer  parte.  A  Diretora  de
Desenvolvimento  Profissional  Adm.  Flávia  Reis  parabenizou  toda  a  comissão  pelo  trabalho  técnico
desenvolvido. O Vice-presidente agradeceu e parabenizou toda a comissão pelo trabalho desenvolvido e
ainda informou que daqui para frente não cabe ao plenário decidir e sim fazer, sugeriu ainda que não
colocasse nenhum colaborador do CRA-DF na Comissão de sindicância, pois em tese todos podem ser
inves�gados,  sugeriu que buscasse membros de fora da casa para que todo o trabalho seja feito de
maneira  é�ca  e  transparente.  A  Diretora  Adm.  Mônica  Gama  indicou  ao  Presidente  do  CRA-DF  a
Conselheira  Adm.  Márcia  para  compor  a  Comissão,  por  toda  experiência  e  exper�se  no  assunto.  A
Conselheira Márcia agradeceu o reconhecimento e ra�ficou a fala do vice-presidente, para que a escolha
dos membros dessa comissão seja de maneira sábia, para que não haja parcialidade nas inves�gações e
acabe causando problemas  futuros  junto  ao  processo.  O  Presidente  do  CRA-DF Adm.  Jairo  Brandizzi
informou que todos os processos e documentos estarão disponíveis junto ao SEI na sala do Plenário.
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8. OUTROS ASSUNTOS

8.1 Não houve.

9. INSCRIÇÃO DE CONSELHEIROS

9.1 Não houve.

10 DELIBERAÇÕES:

10.1 Ata da 3ª R.P.E., aprovada por unanimidade.

11. ENCERRAMENTO:

11.1 O Presidente Adm. Jairo Ubiraci Bap�sta Salles Brandizzi agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a reunião às 13h39min. E eu, Suelen Dias Maciel de Sousa, lavrei a presente ata, que depois de
lida, e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes à reunião virtual.

Adm. Jairo Ubiraci Bap�sta Salles Brandizzi
Presidente 

CRA-DF 006599

Adm. Hélio Queiroz da Silva
Vice Presidente
CRA-DF 015333

Adm. Marcel Pereira Maués de Faria
Diretor de Adm. e Finanças

CRA-DF 013304

Adm. Flávia Cris�na Reis Sulz Gonsalves
Diretora de Desenvolvimento Profissional

CRA-DF 018564

Adm. Mônica Cova Gama
Diretora de Relações Ins�tucionais

CRA-DF 013323

Adm. Márcia Santos de Araújo
Diretora de Fiscalização

CRA-DF 027446

Adm. Udenir de Oliveira Silva
Conselheiro

CRA-DF 017022

Adm. Eduardo da Silva Vieira
Conselheiro

CRA-DF 020880

Adm. Eraldo Ricardo dos Santos
Conselheiro

CRA-DF 012560

Adm. Karoline Guimarães Castro Machado
Conselheira

CRA-DF 014803

Documento assinado eletronicamente por Flávia Cris�na Reis Sulz Gonsalves, Diretor(a), em
20/04/2021, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Jairo Ubiraci Bap�sta Salles Brandizzi, Presidente,
em 20/04/2021, às 13:22, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Marcel Pereira Maues de Faria, Diretor(a), em
20/04/2021, às 13:25, conforme horário oficial de Brasília.
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Documento assinado eletronicamente por Adm. Eraldo Ricardo dos Santos, Conselheiro(a), em
22/04/2021, às 10:12, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Karoline Guimarães Castro Machado,
Conselheiro(a), em 22/04/2021, às 10:15, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Udenir de Oliveira Silva, Conselheiro(a), em 22/04/2021,
às 10:36, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Marcia Santos de Araujo, Conselheiro(a), em
22/04/2021, às 10:50, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo da Silva Vieira, Conselheiro(a), em 23/04/2021,
às 14:49, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Helio Queiroz da Silva, Vice-Presidente, em 27/04/2021,
às 10:36, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Monica Cova Gama, Diretor(a), em 27/04/2021, às
13:56, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o
código verificador 0828208 e o código CRC 2600C4BF.

Referência: Processo nº 476922.001192/2021-52 SEI nº 0828208
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