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ATA PLENÁRIA Nº 9/2021/CRA-DF

Ata da 5ª Reunião Plenária Extraordinária do CRA-DF - Conselho Regional de Administração do
 Distrito Federal

CNPJ/MF n° 01.264.266/0001-04
 Realizada em 29 de abril de 2021.

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:  realizada no dia 29 de abril  de 2021, tendo início às 12h, 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 à 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,
Andrei José Braga Mendes e Rodrigo Vidal da Costa. O comparecimento à 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: Não houve.

6. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:

6.1. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi informou o recebimento de edital de convocação para a assembleia
geral ordinária do Condomínio Edi�cio Antares, para deliberação dos seguintes assuntos: prestação de
contas,  eleição de síndico,  subsíndico e  conselho de maio de 2021 a  abril  de 2023,  orçamento para
2021/2022 com definição de taxas e rateio, e assuntos gerais. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi informou
que o CRA-DF é proprietário de 12 (doze) salas no Edi�cio Antares e que em 22 de março de 2021 foi
encaminhado o o�cio nº 006/2021 ao síndico do referido edi�cio, senhor Adm. Udenir de Oliveira Silva,
solicitando informações como cópia dos 3 (três)  úl�mos balanços do condomínio,  quitação das taxas
condominiais do ano de 2020, bem como do ano de 2021, ata da úl�ma assembleia realizada para eleição
de síndico e a possível prorrogação de mandatos, uma vez que a presidência do CRA-DF é a responsável
legal pelas 12 (doze) salas do Edi�cio Antares. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi informou ainda que em
23 de março de 2021 o mesmo o�cio nº 006/2021 foi encaminhado ao Contador do Condomínio o senhor
Fernando Nobre Koch, porém, não foi recebido por este CRA-DF as informações solicitadas. O presidente
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informou ainda que em 22 de abril de 2021, foi encaminhada uma no�ficação extrajudicial solicitando os
documentos com as informações requeridas no O�cio nº 006/2021, para o Senhor Adm. Udenir Silva,
através do WhatsApp oficial da presidência do CRA-DF, bem como para o e-mail do Adm. Udenir Silva e
para o senhor Fernando Nobre Koch, porém sem resposta. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi informou
que diante do recebimento do edital de convocação do Condomínio Edi�cio Antares, para a assembleia
geral ordinária, fez uma procuração com o prazo de 30 (trinta) dias, nomeando o Diretor de Administração
e Finanças, Adm. Marcel Pereira Maués Faria com poderes de representar o presidente do CRA-DF junto
ao Condomínio Edi�cio Antares, podendo par�cipar das assembleias de condomínio, votar e ser votado,
debater as matérias da ordem do dia e outras, examinar e assinar documentos e contas, concordar e
discordar, apresentar contestação às propostas, requerer documentos, fazer no�ficações, e protestos de
qualquer natureza, e todos os demais atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.
O  Conselheiro  Adm.  Udenir  Silva  solicitou  a  palavra  e  informou  que,  com  relação  às  informações
prestadas  sobre  o  condomínio,  solicitou  à  contabilidade  que  fornecesse  todas  as  documentações
solicitadas e que se não �vessem providenciado, já deveria tê-lo feito. Informou ainda que desde janeiro,
quando não mais representava a presidência do CRA-DF, vem tentando fazer uma reunião, chamando os
proprietários e que, em função da COVID, até o momento, essa reunião não foi realizada. O Conselheiro
Adm. Udenir Silva, informou que, quanto às no�ficações, o mesmo se sen�u na obrigação de não mais,
efetuar nenhum ato em nome do condomínio, pois não mais representa o Conselho e desde janeiro/2021
e não se sente como síndico do prédio, em função de mandato vencido e de reuniões que não foram
realizadas devido à COVID. O Conselheiro Adm. Udenir Silva falou que já informou a Administração do
Condomínio e a contabilidade que não faria mais nenhum ato em nome do Condomínio.  Declarou que
não bloqueou o número de WhatsApp da presidência do CRA-DF, e que apenas não possui o número em
sua agenda telefônica e por este mo�vo não aparece foto. Informou que recebeu o documento tanto por
WhatsApp quanto por e-mail  e encaminhou à contabilidade para tomar as providências de envio dos
documentos ao Conselho. O Conselheiro Adm. Udenir Silva falou ainda que informou ao Banco de Brasília
que não representa mais o Condomínio e por este mo�vo inclusive o nome do mesmo não está na conta
do Condomínio,  e  por  este  mo�vo agendaram a  reunião,  pois  o  mesmo entregou defini�vamente  o
Condomínio Edi�cio Antares. 

7. COMUNICAÇÕES DAS DIRETORIAS/COMISSÕES: 

7.1 O Presidente do CRA-DF Adm. Jairo Brandizzi, informou que o Ar�go 36 do Regimento Interno trata da
vacância de cargo de Diretor, e que o CRA-DF já está há 30 (trinta) dias sem diretor �tular da Fiscalização.
Informou ainda que, neste momento, estaria indicando a Conselheira Adm. Márcia Santos de Araújo.
Iniciou-se a votação onde foi aprovado por unanimidade. Votaram 10 (dez) Conselheiros.

7.2 O Presidente do CRA-DF Adm. Jairo Brandizzi, seguindo a pauta da reunião, informou que mesmo sem
a obrigatoriedade iria realizar a apresentação das portarias de nº 0030/2021/CRA-DF, a qual cria o Comitê
de Julgamento para o Prêmio “Belmiro Siqueira de Administração”, portaria de nº 0031/2021/CRA-DF, a
qual cons�tui a Comissão de Governança no âmbito do CRA-DF e a portaria de nº 0032/2021/CRA-DF, a
qual cons�tui a Comissão de Gestão em Saúde e Administração Hospitalar no âmbito do CRA-DF. 

8. OUTROS ASSUNTOS

8.1. Não houve.

9. INSCRIÇÃO DE CONSELHEIROS

9.1 A Diretora Adm. Mônica Cova Gama solicitou a palavra e informou que só uma coisa que a deixou
bastante curiosa: o fato do Conselheiro Adm. Udenir Silva ter falado que não representa mais o CRA-DF,
desde janeiro/2021, porém o mesmo não entregou a documentação e não informou que estava saindo. A
Conselheira Adm. Mônica Cova gostaria de saber se ele estava recebendo algum �po de pró-labore do
condomínio neste período, já que ele se re�rou. A Diretora Adm. Mônica Cova Gama informou ainda que
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se o Conselheiro Adm. Udenir Silva não representa mais o CRA-DF, o mesmo deveria solicitar a saída
também da Junta Comercial,  até  porque tem uma reunião marcada para a  semana que vem com o
presidente da Junta Comercial. A Diretora fez uma outra observação aos Conselheiros Eduardo, Flávia e
Rodrigo Vidal, que quando os mesmos forem falar para que abram seus vídeos, para que todos possam
ver que são os mesmos atrás da tela, pois, pode ser que não sejam, e isso é uma prá�ca para os agentes
públicos informou ainda que está sendo feito alteração no Regimento Interno, onde isso não será mais
aceito. A Diretora pediu desculpas por ser é�ca e transparente e disse que isso muito a incomoda, ver as
telas fechadas sem saber quem está por trás da mesma. Por fim, a Diretora informou que gostaria de
saber do Conselheiro Adm. Udenir Silva sobre a Junta Comercial, se ele tem recebido os pró-labores, pois
é importante que todos saibam o que está acontecendo. Disse que inclusive muito a chama atenção de
um presidente ser síndico de um prédio e, finalmente, queria saber o valor do pró-labore do síndico. 

9.2 O Presidente Adm. Jairo Brandizzi informou que conversou com o jurídico sobre as propriedades que
são do Conselho, e não há óbice de que o presidente e representante pelas salas e até ser síndico, porém
o mesmo não se vê sendo síndico nesse momento, pois o mesmo está à frente da presidência, por este
mo�vo o mesmo delegou a procuração ao Diretor Adm. Marcel Maués. Isso não significa que o mesmo
será  síndico,  porém  se  o  mesmo  quiser  se  colocar  à  disposição  para  ser  síndico,  não  há  óbice.  O
Presidente informou que a  missão de ser  presidente neste Conselho é  grande,  e  que infelizmente o
cadastro está muito ruim, devido a algo feito junto ao sistema em 2017 ou 2018, que acabou com o
cadastro e por isso estão peneirando tudo, mas que tem em torno de 17 mil administradores a�vos no DF,
com  a  possibilidade  de  chegar  a  60  mil  registrados.  Empresas  tem  aproximadamente  400,  com
possibilidade de 5 mil empresas a�vas, porém, tudo tem que ser com trabalho árduo, por este mo�vo ele
não se vê em outro cargo além da presidência do Conselho.  Informou que tem no plenário pessoas
competentes, isso a todos os 20 (vinte) conselheiros, profissionais e líderes que venceram eleições no
voto. O Presidente, em tom de desabafo, relembrou que trabalhou muito para eleger o Conselheiro Adm.
Udenir e Adm. Eduardo na eleição de 2014 e que muito batalhou para colocar o senhor Carlão (Carlos
Alberto Ferreira Júnior) como Conselheiro Federal. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi informou que não é
da sua índole perseguir ou constranger ninguém e que quem o conhece sabe dessa verdade. Declarou
que  tem  grande  admiração  pelo  Conselheiro  Adm.  Andrei,  pessoa  a  quem  já  esteve  ao  lado  em
administrações  passadas.  Ressaltou,  ainda,  ter  enorme  respeito  pelo  Dr.  Airton  Tomé  (sogro  do
Conselheiro Adm. Andrei) pessoa com quem trabalhou junto por 6 (seis) anos no Minas Brasília Tênis
Clube, onde ele Adm. Jairo Brandizzi exerceu o cargo de vice-presidente financeiro por 2 (dois) mandatos
seguidos. O Presidente destacou que o referido clube tem 10.800 (dez mil e oitocentos) sócios, o que se
traduz num gigantesco desafio de abnegação e trabalho, destacando, ainda, que nesses 6 (seis) anos,
jamais pediu um litro sequer de gasolina, sendo que diversas ocasiões se deslocaram por 3 (três) vezes
num mesmo dia, fazendo uso do seu veículo par�cular, isso por entender que austeridade e zelo no trato
da coisa pública é dever de todos. Ressaltou que que hoje está à frente do Conselho com esta grande
missão e que quer cordialidade, respeito, e que, como disse anteriormente, batalhou muito para eleger os
Conselheiros Adm. Udenir e Adm. Eduardo e outros tantos. Informou que ajudou muito Adm. Mônica à
época do seu mandato de Presidente 2015/2016, como Presidente da Comissão de Tomadas de Contas, e
no primeiro mandato do conselheiro Udenir como Presidente 2017/18, e que sempre vinha ao Conselho
com o seu próprio carro, sem pedir gasolina ou tampouco que alguém o buscasse. Informou que ajudou a
comprar muitos veículos para o Conselho, bem como a compra da Sede e da sala 202. No CFA, para
recebimento (doação) das salas da 203 norte. Informou que tem legados e que nunca apareceu porque
ele não aparecia na foto e não falava, porém tem consciência e documentos que comprovam tudo o que
acaba de afirmar. Informou sobre os PCC’s do Conselho o qual o mesmo fez e agora em janeiro atualizou e
fez um novo, agradece as contribuições e ajuda de uma empregada do Conselho, pois era hora de agir,
ainda mais sabendo na reunião de Presidentes que havia 9 (nove) regionais com dificuldades financeiras,
podendo fechar suas a�vidades, onde todos presidente e diretores do sistema CFA/CRA falam que foi
devido a implantação do sistema SIFA e a pandemia COVID 19. O Presidente ques�ona: que sistema foi

SEI/CFA - 0861327 - Ata Plenária https://sei.cfa.org.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_w...

3 of 6 28/05/2021 11:01



esse? Que irresponsabilidade foi essa?  Informou que jamais perseguiu ou irá perseguir quem quer que
seja, pois sempre foi colega de todos e sempre esteve aqui para ajudar, informou que todos da plenária
são profissionais, líderes e competentes, onde todos têm que u�lizar o que foi aprendido na faculdade de
administração. Pediu que deixasse registrado que as portas estão abertas e que sempre que precisar e
puder o mesmo estará sempre aqui, fazendo o melhor possível, por fim, pediu desculpas pelo desabafo. 

9.3 O Conselheiro Adm. Udenir  Silva informou que não há o que desculpar o presidente e que pelo
contrário, que o presidente Adm. Jairo Brandizzi não disse nenhuma inverdade, então o mesmo não vê
problema algum em sua fala, e que o desabafo do mesmo é verdadeiro. O Conselheiro Adm. Udenir Silva
informou que com relação às colocações da Conselheira Adm. Mônica, o mesmo faz uma solicitação para
que conste em ata e que é só isso que ele irá dizer, para que conste tudo em ata as colocações feitas pela
Conselheira.

9.4 A Diretora Adm. Mônica Gama solicitou que também constasse em ata a respeito do O�cio que o
Conselheiro Adm. Udenir fez, quando ela estava como Presidente, sobre as doações, gostaria de saber
onde estão as doações e porque que ele colocou tudo no nome da mesma, que isso não pode. A Diretora
informou ainda que gostaria de saber do Conselheiro Adm. Udenir Silva, se o mesmo tem recebido pró-
labore das salas da 203 como síndico, pois o mesmo deixou em janeiro.

9.5 O Conselheiro Adm. Udenir Silva informou que já havia se manifestado e feito sua solicitação, e que
não iria responder aos ques�onamentos de uma pessoa que estaria lhe fazendo ofensas em meio a uma
reunião plenária. Disse que não responderia aos ques�onamentos da Conselheira Adm. Mônica e reiterou
que todas as falas da Conselheira sejam registradas na integra na ata, informou ainda que isto é uma
reunião plenária e que todos devem respeito um para com o outro no mínimo.

9.6 A Diretora Adm. Mônica Gama, informou que não estava faltando com respeito ao Conselheiro Adm.
Udenir Silva, disse ainda que ele é quem estaria faltando com respeito com essa plenária.

9.7 O Presidente Adm. Jairo Brandizzi solicitou ordem e perguntou se mais alguém teria alguma colocação
a fazer, passando assim a fala ao Diretor Adm. Marcel Maués. O Diretor Adm. Marcel Maués, informou
que  não  estaria  confortável  com  a  indicação  do  presidente  para  que  ele  representasse  junto  ao
Condomínio Antares, mas que entendia e aceitava. O Diretor informou ainda que não estaria entrando no
meio, da discursão anterior, porém gostaria de um pouco mais de diálogo do Conselheiro Adm. Udenir
Silva e Adm. Eduardo Vieira para com ele a respeito da diretoria que o mesmo está representando. O
Diretor Adm. Marcel Maués informou ainda que, quanto ao ques�onamento dos processos restritos da
reunião passada, foi verificado junto ao Federal e informado que os processos são restritos devido aos
dados de funcionários ou administradores, porém os processos estariam aqui disponíveis para qualquer
conselheiro que queira avaliar as contas. O Diretor informou ainda que, ficou em aberto uma resolução a
qual  deve ser  aprovada em reunião plenária,  porém ainda não teve tempo de deixar  pronta,  e  que
inclusive tentou contato com o Conselheiro Adm. Rodrigo Vidal, para convidar o mesmo a par�cipar da
Comissão de avaliação dos processos de cancelamentos em atraso, aproveitou o oportuno para deixar o
convite aos Conselheiros Adm. Rodrigo Vidal e Adm. Andrei Mendes, ou aos demais que estão presentes.
O Conselheiro Adm. Rodrigo Vidal agradeceu o convite, porém se declinou do mesmo, devido ao volume
de trabalho dele e de um procedimento cirúrgico ao qual o mesmo está passando. O Conselheiro Adm.
Udenir Silva se disponibilizou e disse que pode contar com ele. O Diretor Adm. Marcel Maués, informou
que a Resolução então ficará pronta para a próxima reunião plenária com os nomes dos Adms. Udenir
Silva e Andrei Mendes.

9.8 O Presidente Adm. Jairo Brandizzi solicitou que todos ficassem de olho ao SEI, junto à sala da plenária,
uma vez que a par�r de agora estaria distribuindo os processos aos conselheiros para emissão de parecer,
principalmente aos que não estão exercendo cargos de diretoria.

10 DELIBERAÇÕES:
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10.1  Posse  ao  cargo  de  Diretora  de  Fiscalização  da  Adm.  Márcia  Santos  de  Araújo,  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. Andrei Jose Braga Mendes
Conselheiro

CRA-DF 011105

Adm. Rodrigo Vidal da Costa
Conselheiro

CRA-DF 020524

Documento assinado eletronicamente por Helio Queiroz da Silva, Vice-Presidente, em 18/05/2021,
às 12:22, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Monica Cova Gama, Diretor(a), em 18/05/2021, às
13:17, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Jairo Ubiraci Bap�sta Salles Brandizzi, Presidente,
em 18/05/2021, às 13:25, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Flávia Cris�na Reis Sulz Gonsalves, Diretor(a), em
18/05/2021, às 13:33, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Marcel Pereira Maues de Faria, Diretor(a), em
18/05/2021, às 13:56, conforme horário oficial de Brasília.
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Documento assinado eletronicamente por Andrei Jose Braga Mendes, Conselheiro(a), em
19/05/2021, às 10:38, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Vidal da Costa, Conselheiro(a), em 20/05/2021,
às 18:03, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo da Silva Vieira, Conselheiro(a), em 21/05/2021,
às 10:54, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Marcia Santos de Araujo, Conselheiro(a), em
27/05/2021, às 20:08, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o
código verificador 0861327 e o código CRC EDF6A478.

Referência: Processo nº 476922.001443/2021-07 SEI nº 0861327
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