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ATA PLENÁRIA Nº 10/2021/CRA-DF

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

CNPJ/MF n° 01.264.266/0001-04
Realizada em 20 de abril de 2021.

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: realizada no dia 20 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 à Plenária Virtual os seguintes Conselheiros:  Administradores: Jairo Ubiraci
Bap�sta Salles Brandizzi, Gustavo Henrique Correa de Paula Maciel, 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 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. Hélio Queiroz da Silva.

6. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:

6.1

7. ATA DA 4ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE 2021: O Presidente Adm. Jairo Brandizzi realizou
então  a  leitura  e  votação  dos  termos  da  Ata  da  4ª  R.P.E.,  que  depois  de  lida  foi  aprovada  por
unanimidade. Votaram 10 (dez) Conselheiros.   

8. COMUNICAÇÕES DAS DIRETORIAS/COMISSÕES:

8.1 O Presidente do CRA-DF fez uma inversão da pauta, realizando assim primeiro a leitura das portarias
criadas, para conhecimento de todos, a primeira portaria apresentada, Portaria nº 0026/2021/CRA-DF
que trata da Comissão de Trabalho junto a Secretaria de Estado e Educação do GDF no âmbito do CRA-DF,
a segunda Portaria nº 0027/2021/CRA-DF, que trata do Comitê de Comunicação Ins�tucional no âmbito
do  CRA-DF,  e  a  terceira  Portaria  nº  0028/2021/CRA-DF  que  trata  da  Comissão  de  Inventário  de
Administração de material no âmbito do CRA-DF.
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8.2 O Presidente do CRA-DF, seguindo o rito regimental, passou a palavra ao Diretor de Administração e
Finanças Adm. Marcel Pereira Maués de Faria, que realizou uma breve apresentação sobre arrecadação e
despesas já gastas até o momento, para entendimento sobre o cenário financeiro do CRA-DF. Informou
que o orçamento anual e que a gestão atual recebeu da anterior foi de R$ 6.850.000,00 (seis milhões
oitocentos e cinquenta mil reais), e no mês de março foi arrecadado R$ 836.577,78 (oitocentos e trinta e
seis  mil  quinhentos  e  setenta  e  sete  reais  e  setenta  e  oito  centavos)  o  que  equivale  a  12,21%  do
orçamento anual e que o acumulado de janeiro a março já arrecadado é de R$ 2.755.181,64 (dois milhões
setecentos e cinquenta e cinco mil cento e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos) o equivalente
a  40,22%  do  total  orçado.  O  Diretor  Adm.  Marcel  versou  sobre  as  despesas  no  orçamento  de  R$
6.850.000,00 (seis milhões oitocentos e cinquenta mil reais) no mês de março foi gasto R$ 403.699,60
(quatrocentos e três mil seiscentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) o equivalente a 5,89% do
orçamento  anual,  declarando  que  o  acumulado  de  despesas  gasta  de  janeiro  a  março  foi  de  R$
1.432.907,42 (um milhão quatrocentos e trinta e dois  mil  novecentos e sete reais  e quarenta e dois
centavos)  o  equivalente  a  20,92% do orçamento anual.  O Diretor  de Administração e  finanças  Adm.
Marcel  Maués,  passou a palavra para o membro da Comissão de Tomada de Contas Adm. Marilucia
Macedo Ningeleski,  que  procedeu com a  leitura  do  Parecer  da  CTC/Nº05/2021/CRA-DF,  referente  às
contas do mês de março de 2021, com receitas arrecadadas no valor de R$ 836.577,78 (Oitocentos e
trinta e seis mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos). Despesas realizadas no valor
de R$ 403.699,60 (Quatrocentos  e  três  mil,  seiscentos  e  noventa e  nove reais  e  sessenta  centavos).
Encerrada  a  leitura  do  parecer  técnico,  o  presidente  Adm.  Jairo  Brandizzi  abriu  para  discussão.  O
Conselheiro  Adm.  Udenir  Silva  solicitou  ajuda  ao  Diretor  de  Administração  e  Finanças  Adm.  Marcel
Maués,  pois  não  conseguiu  acessar  o  item  de  folha  de  pagamentos,  informando  que  os  processos
estavam bloqueados ou restritos. O Diretor Adm. Marcel Maués informou que não estava sabendo dos
bloqueios, porém disse que fez questão de disponibilizar os processos junto ao SEI antecipadamente, para
que, caso houvesse algum problema, os mesmos relatassem com antecedência da reunião. O Diretor
Adm. Marcel Maués ressalvou que, estaria verificando para disponibilização, após a plenária. O presidente
Adm.  Jairo  Brandizzi  perguntou  se  mais  alguém  �nha  alguma  colocação  ou  observação  a  fazer.  O
Conselheiro Adm. Andrei  Mendes informou que iria fazer o mesmo comentário do Conselheiro Adm.
Udenir Silva, uma vez que não estava sendo possível a análise dos processos restritos. O Conselheiro Adm.
Andrei Mendes informou ainda que quanto ao relatório o mesmo entendeu perfeitamente e parabenizou
a Comissão de Tomada de Contas. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi perguntou se mais alguém �nha
alguma colocação a fazer, e o Diretor Adm. Marcel Maués reiterou que os documentos estavam todos
disponíveis desde sexta feira dia 16 de abril de 2021 no SEI e que se os ques�onamentos �vessem sido
realizados antes, teria verificado o que de fato ocorreu e solicitado a liberação dos processos que estavam
como  restritos.  O  Diretor  Adm.  Marcel  Maués,  ressaltou  que  as  correções  seriam  feitas  e  seriam
disponibilizados  os  processos  que  estão  com  a  situação  restrita.  O  Presidente  Adm.  Jairo  Brandizzi,
colocou em votação, os Conselheiros Adm. Udenir Silva e Adm. Rodrigo Vidal abs�veram-se de votar,
jus�ficando sobre  os  processos  que estavam restritos.  os  Conselheiros  Adm.  Andrei  Mendes  e  Adm.
Eduardo Silva aprovaram, com a ressalva de que aguardaria os processos disponibilizados após a plenária,
o Conselheiro Adm. Eduardo Silva aproveitou a oportunidade para parabenizar o Diretor Adm. Marcel
Maués pela apresentação bem feita das contas do Conselho, seguindo a votação, o Diretor Adm. Marcel
Maués aprovou, a Diretora Adm. Mônica Gama aprovou e informou que a diretoria atual está tendo uma
transparência elegante e que devido a tantas ressalvas gostaria que os Conselheiros Adm. Udenir Silva,
Andrei  Mendes  e  Eduardo  Silva  explicassem  o  que  foi  feito  na  gestão  passada,  pois  não  houve
transparência, uma vez que até as plenárias eram marcadas em cima da hora, coisa que a deixa curiosa
para saber o que aconteceu na gestão passada, que entregou a gestão atual, um Conselho totalmente
desorganizado. A diretora Adm. Mônica Gama perguntou ainda o que aconteceu na reunião passada,
quando ques�onado sobre as doações do CFA para o CRA-DF e o Conselheiro Adm. Udenir Silva se re�rou
da reunião sem manifestação. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi,  pediu para que não houvesse esses
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ques�onamentos, pois não era pauta da reunião. A Diretora Adm. Mônica Gama reiterou seu voto de
aprovação e informou que a diretoria atual está trabalhando seriamente para que esta gestão, seja uma
das melhores, parabenizou o Diretor Adm. Marcel Maués e informou que o mesmo está realizando um
excelente trabalho, parabenizou também o Presidente Adm. Jairo Brandizzi,  que o mesmo comparece
todos os dias ao Conselho para trabalho, recebendo apenas o Jeton das reuniões, solicitou ainda que
fosse feito uma comparação da folha de pagamento da gestão anterior com a folha de pagamento da
gestão atual. O Conselheiro Adm. Andrei Mendes solicitou a palavra e informou que ele como Conselheiro
da gestão anterior e da gestão atual, que as reuniões estavam em calendário e nunca foi acionado uma
reunião para o dia, ou em cima da hora, como dito pela Diretora Adm. Mônica Gama, informou ainda que,
quanto à reunião passada, que foi tocado no assunto pela Diretora Adm. Mônica Gama, o mesmo sequer
estava presente e não saberia do que aconteceu na reunião, mas que mesmo assim leu e deu ciência a
todos os documentos da reunião passada como foi orientado pelo Presidente Adm. Jairo Brandizzi. Por
úl�mo, informou que acredita que toda e qualquer gestão passada pelo CRA-DF, tenta dar o seu melhor e
que todos os conselheiros são cargos honoríficos e que sempre falou que o obje�vo dele é pela profissão
e pelo  administrador.  Disse  que está  com a  consciência  tranquila  e  que não aprovou de pronto por
entendimento pessoal. Disse, ainda, que nunca foi de confronto ou levantando qualquer dúvida de lisura
da tomada de contas ou de qualquer diretoria. Solicitou que ficasse registrado sua fala uma vez que o seu
nome foi citado, e que o obje�vo é e sempre será a boa condução da profissão e do Conselho, e que cada
um faz o seu melhor, informou que espera e que faz parte deste Conselho para que seja o melhor possível
e que assim possam colher os louros desta gestão atual, que esse é sempre o ideal de quem está na
�tularidade de seus cargos. Informou que está no Conselho para somar e jamais para dividir. A Diretora
Adm. Mônica Gama pediu desculpas e disse que, por ser uma pessoa transparente, se antecipou, porque
a gestão passada se  ausentou em responder  os  ques�onamentos.  Informou ainda que,  ao  longo do
tempo tudo será esclarecido, tanto as coisas que não foram corretas como as que deixaram de ser citadas.
O Presidente Adm. Jairo Brandizzi, seguindo com a votação, passou a palavra para a Diretora Adm. Flávia
Reis, a qual votou pela aprovação e informou que o detalhamento que tem sido feito além da u�lização
do SEI, deixaram as contas muito claras, disse que de fato nunca viu tanta transparência, informou ainda
que não entende o mo�vo de cobrar o processo de folha de pagamento, uma vez que, se não houve
pagamento de algum processo, é mérito decisório da Diretoria de Administração e Finanças. O Presidente
Adm. Jairo Brandizzi prosseguiu com a votação e, solicitou o voto da Conselheira Adm. Márcia Araújo, a
qual aprovou e disse que está transparente. Parabenizou o Diretor Adm. Marcel Maués pelo modelo de
apresentação, muito técnico e muito claro. O Conselheiro Gustavo Maciel votou pela aprovação. O Diretor
Adm. Marcel Maués solicitou a palavra para informar que já foram corrigidos os problemas contratuais da
Implanta e do Plano de Saúde, informou que no próximo mês (abril) teria os pagamentos dos meses que
estavam sem contratos.  O  Presidente  Adm.  Jairo  Brandizzi,  informou que,  conforme solicitado  pelos
Conselheiros,  os  processos  da  folha  de  pagamento  já  estariam  disponibilizados  para  verificação.  
Balancete de março aprovado por maioria de votos. Registrados: a) 08 (oito) votos a favor; b) 02 (dois)
abstenção. Aprovado por maioria de votos o balancete das contas do mês de março de 2021.

8.3  O  Diretor  Adm.  Marcel  Maués  informou  que  há  no  cadastro  em  torno  de  700  processos  de
cancelamentos, que não foram devidamente analisados, informou que foi feito um levantamento onde,
100 desses processos são desse ano de 2021, da “atual gestão” e os outros cerca de 600 processos são da
gestão anterior,  o mesmo informou que conversando com os técnicos verificou que somente os dois
diretores da época, Adm. Flávia e Adm. Eduardo, assinavam os processos, e que não eram distribuídos aos
conselheiros como prevê o Regimento Interno, disse que entende que o volume de processos é muito
grande para distribuição dos conselheiros atuais. O Diretor Adm. Marcel Maués informou que conversou
com o Coordenador de Cadastro Adm. Alexandre e o Técnico Gerciel, onde chegaram a uma conclusão:
separar  em dois  grupos,  um para  os  processos  até  2020,  propondo  uma  criação  de  uma comissão,
compostos  de  dois  conselheiros  da  gestão  passada  e,  dois  técnicos  dos  setores  de  cadastro  e  de
fiscalização para os 600 processos específicos, como era feito anteriormente e, o os processos de 2021,
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seriam distribuídos aos conselheiros conforme Regimento Interno. O Diretor Adm. Marcel Maués disse
que essa seria a sugestão apresentada por ele para sanarem o grande volume de processos, foi aberta a
discursão entre o tema onde a Diretora Adm. Flávia Reis, solicitou esclarecimentos de que parte estava
parado esses processos, uma vez que exis�a um tramite e a mesma estaria surpresa com o volume de
processos da gestão passada a qual não foi passado para ela. O Diretor Adm. Marcel Maués em resposta a
Diretora Adm. Flávia Reis, informou que �nham processos que ainda não �nham iniciado tratamentos e
outros que já haviam sido tratados e encaminhado para a área de fiscalização e não houve resposta. A
Conselheira Márcia solicitou a palavra e sugeriu que, os processos fossem distribuídos principalmente
para os conselheiros que estão sem cargos de diretorias, devido a menor quan�dade de demanda e que
inclusive era uma desses.

8.4  O  Presidente  Adm.  Jairo  Brandizzi,  informou  que  o  Vice-Presidente  Adm.  Hélio  Queiroz  estaria
acumulando a função do cargo de Diretoria de Fiscalização, porém como o mesmo não estaria presente à
reunião,  passaria a fala para a Diretoria de Desenvolvimento Profissional,  Adm. Flávia Reis,  a  mesma
informou que o setor estava analisando a demanda passada pela presidência e levantando os dados
solicitados, informou ainda que, estariam trabalhando a questão do calendário de datas comemora�vas e
lives ligadas ao calendário, informou que estaria formalizando junto ao SEI para o presidente as propostas.

8.5 O Presidente Adm. Jairo Brandizzi, passou a palavra para a Diretora de Relações Ins�tucionais, Adm.
Mônica Gama, a diretora informou que dia 09.04.2021, teve uma reunião de campanha “unidos pela
vacina”,  a  qual  o Presidente Adm. Jairo Brandizzi,  solicitou que a mesma o representasse,  a  Diretora
informou que estavam presentes autoridades de grande importância, onde disse que é de grande valia a
presença do CRA-DF nesses movimentos. A diretora Adm. Monica Gama informou ainda sobre outras
reuniões a qual a mesma par�cipou para realizar ações junto ao CRA-DF em prol dos profissionais de
Administração. Informou ainda que está em trabalho juntamente com os membros da comissão para
atualização do Regimento Interno, mas que mesmo assim estaria à disposição do Diretor Adm. Marcel
Maués para os processos parados.

9. RELATO DE PROCESSOS:

9.1  Presidente  relatou  os  processos  administra�vos  o  quais  estão  disponíveis  no  SEI  Nº:
(476922.001343/2021-72);  (476922.001344/2021-17);  (476922.001345/2021-61);
(476922.001347/2021-51), nos seguintes termos: a) Homologação dos Registros de Pessoa Física:  117
(cento  e  dezessete):  Requerimentos  de  registro  cadastral  formulados  sendo:  administradores  (92);
tecnólogos (18); Técnicos (04); Cursos Conexos (01); Cursos Sequencial (1); Mestre (01); b) Homologação
dos Registros de Pessoa Jurídica: 01 (um); c) Homologação de Processo de Transferência PF: 03 (três) d)
Homologação de Processos de Registro Remido: 01 (um) . Os Processos foram homologados.

10. INSCRIÇÃO DE CONSELHEIROS

10.1  A  Conselheira  Adm.  Márcia  Santos,  informou  que  recentemente  foi  lançado  pela  Embaixada
Americana,  o  financiamento  de  alguns  projetos  e  que  esse  ano  tem  alguns  temas  e  dentre  eles  a
igualdade e, oportunidades incluindo a par�cipação da mulher no mercado de trabalho como um todo.
Informou que o edital tem na versão português, e sugeriu a avalição da possibilidade de par�cipação do
CRA-DF Mulher.

11 DELIBERAÇÕES:

11.1 Ata da 4ª R.P.E., aprovada por unanimidade.

11.2 Balancete de Março de 2021, aprovado por maioria de votos.

11.3 Homologação de Registros.

14. ENCERRAMENTO:
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14.1 O Presidente Adm. Jairo Ubiraci Bap�sta Salles Brandizzi agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a reunião às 13h 25 min. 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. Gustavo Henrique Correa de Paula Maciel
Conselheiro

CRA-DF 013254

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 Adm. Gustavo Henrique Correa de Paula Maciel,
Conselheiro(a), em 18/05/2021, às 12:31, 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 Andrei Jose Braga Mendes, Conselheiro(a), em
18/05/2021, às 13:42, 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.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Monica Cova Gama, Diretor(a), em 18/05/2021, às
16:33, conforme horário oficial de Brasília.
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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 10:53, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o
código verificador 0861338 e o código CRC 6068EB7A.

Referência: Processo nº 476922.001327/2021-80 SEI nº 0861338

SEI/CFA - 0861338 - Ata Plenária https://sei.cfa.org.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_w...

6 of 6 28/05/2021 10:52


