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ATA PLENÁRIA Nº 11/2021/CRA-DF

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

CNPJ/MF n° 01.264.266/0001-04
Realizada em 18 de maio de 2021.

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: realizada no dia 18 de maio 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, Hélio Queiroz da Silva, Marcel Pereira Maués de Faria, Flávia Cris�na Reis Sulz
Gonsalves, Monica Cova Gama, Gustavo Henrique Correa de Paula Maciel, Udenir de Oliveira Silva, Eraldo
Ricardo dos Santos, Andrei José Braga Mendes e Karoline Guimarães Castro Machado. 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. Eduardo da Silva Vieira,  Admª Márcia
Santos de Araújo e Adm. Rodrigo Vidal da Costa.

6. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:

6.1 O Presidente Adm. Jairo Brandizzi,  realizou a leitura das jus�fica�vas do Conselheiros Ausentes a
reunião, a qual as jus�fica�vas foram ambos por mo�vo de trabalho.

7.  ATA  DA  4ª  REUNIÃO  PLENÁRIA  ORDINÁRIA  DE  2021  E  ATA  DA  5ª  REUNIÃO  PLENÁRIA
EXTRAORDINÁRIA: O Presidente Adm. Jairo Brandizzi realizou então, a leitura de ambas as atas e colocou-
as em votação, que depois de lidas foram aprovadas por unanimidade. Votaram 10 (dez) Conselheiros.   

8. COMUNICAÇÕES DAS DIRETORIAS/COMISSÕES:

8.1 O Presidente do CRA-DF parabenizou a Conselheira Admª Flávia Sulz por seu aniversário, desejando
saúde, sucesso e felicidades.

8.2 O Presidente do CRA-DF, seguindo o rito regimental, passou a palavra ao Diretor de Administração e
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Finanças Adm. Marcel Pereira Maués de Faria, que iniciou a fala informando que realizaria a leitura da Ata
da reunião do Condomínio Antares, Ata da AGO (anexa) ocorrida no dia 05 de maio de 2021, após a
leitura da mesma o Diretor Adm. Marcel Maués informou que encaminhou um e-mail (anexo) solicitando
ajustes da mesma e que entendia que, alguns pontos relevantes da Assembleia não foram registras na
referida  Ata  aos  quais  gostaria  de  pontuar  no  e-mail  encaminhado ao  Contador  Fernando e  demais
par�cipantes da AGO do Ed. Antares, em 07 de maio de 2021, disse ainda que entendia que haveria
momento oportuno para o ajuste da Ata da AGO, mas que gostaria, que confirmassem o entendimento
que o mesmo teve da reunião e, se fosse o caso, que ajustassem qualquer informação equivocada que
pudesse ter escrito. O Diretor Adm. Marcel Maués, relatou que não se candidatou para síndico, pois não
acha correto, e que não votou para síndico, subsíndico e membros do conselho fiscal, pois não �nha lá a
relação  de  quem  estaria  apto  a  ser  votado,  portanto  o  mesmo  absteve-se  de  votar,  porém  estaria
apoiando todos os  proprietários  do Condomínio para que fosse escolhido a  melhor  opção para uma
melhor administração possível e assim foi feito. Disse que tem 90 (noventa) dias para que decidam o que
vai ser feito, pois o pessoal precisaria estar a par do que aconteceu durante os 3 (três) anos passados ao
qual teria como síndico o Conselheiro Adm. Udenir Silva, onde o Diretor Adm. Marcel Maués passou a
palavra para o mesmo caso quisesse se pronunciar. O Conselheiro Adm. Udenir Silva informou que viu o
relato do Diretor com atenção, disse que algumas situações citadas não foi o que realmente aconteceu,
uma delas a não prestação de contas, e relatou ainda que iria aguardar o momento oportuno para fazer
qualquer �po de manifestação que se fizesse necessário por escrito. O Conselheiro Adm. Udenir Silva
informou ainda que conversou com o Contador do Condomínio Antares após a reunião de condomínios e
que o mesmo informou que havia passado todas as informações. Disse ainda que o condomínio Antares
tem uma situação bem complicada, pois nunca houve em histórico anterior subsíndico e nem conselho
fiscal, informou que a circunstância a qual a época ele assumiu foi diferente, onde um dos representantes
a  época  foi  até  o  condomínio  para  apoiar  a  gestão  anterior  como  sempre  foi  feito,  porém  esse
representante teria  sido agredido,  disse ter  sido uma situação bem complicada.  O Conselheiro Adm.
Udenir Silva informou ainda que, tem plena convicção de que nunca emi�u nenhum ato ilegal e que fez
sim a entrega do condomínio por falta de qualquer �po de movimentação, por parte dos proprietários
que lá se encontram até hoje. Disse ainda que, com certeza na reunião em que o Diretor Adm. Marcel
Maués par�cipou, teria lá o Diretor par�cipando como proprietário do CRA-DF e no máximo 1 (um) ou 2
(dois) proprietários,  que os demais seriam inquilinos que não possuí o direito de voto, informou que
sempre foi assim, bem complicado. O Conselheiro Adm. Udenir Silva relatou que o condomínio após a
pandemia se colocou em total inadimplência, com o caos estourado em função disso, relatou que antes
disso, o mesmo recebeu o condomínio quebrado, colocando em ordem, pagando contas atrasadas e não
�nha nenhuma conta em aberto,  disse que isso só veio acontecer  com a pandemia.  Finalizou a  fala
informando que seria apenas um breve relato, onde se necessário o contador do condomínio conseguiria
colocar em números para quem quisesse verificar, disse ainda que qualquer situação que se faz necessária
o  mesmo se  pronunciará  por  escrito  em que instância  for  necessária.  O  Diretor  de  Administração e
Finanças Adm. Marcel Maués informou que seria apenas um relato de toda a reunião conforme o mesmo
foi encarregado, informou ainda que o condomínio já possuí uma nova síndica e que deseja que ela haja
da melhor maneira possível, não dizendo que o Cons. Adm. Udenir Silva não fez.

8.3. O Diretor de Administração e Finanças Adm. Marcel Maués passou a palavra para a membro da
Comissão de  Tomada de  Contas  Adm.  Marilucia  Macedo Ningeleski,  que procedeu com a  leitura  do
Parecer  da  CTC/Nº06/2021/CRA-DF,  referente  às  contas  do  mês  de  abril  de  2021,  com  receitas
arrecadadas no valor de R$ 649.985,84 (Seiscentos e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e cinco
reais e oitenta e quatro centavos). Despesas realizadas no valor de R$ 530.928,00 (Quinhentos e trinta
mil,  novecentos e vinte e oito reais).  Encerrada a leitura do parecer técnico o Presidente Adm. Jairo
Brandizzi colocou em discussão o assunto. O Conselheiro Adm. Udenir Silva solicitou a palavra e disse que
gostaria de �rar uma dúvida sobre a análise que o mesmo estava fazendo sobre o processo de folha de
pagamento, onde disse que verificou que foi feita a contratação de um ex conselheiro como cargo de
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confiança e a dúvida do mesmo era saber se dentro das Resoluções que regem o CRA-DF exis�ria algum
impedimento desta ação. Outra dúvida do Conselheiro Adm. Udenir, seria sobre as ações trabalhistas dos
ex empregados que entraram na jus�ça, o mesmo perguntou se já teve alguma indenização por parte do
Conselho a estes ex empregados, pois ouviu dizer pela “rádio corredor” que todos os ex empregados do
Conselho entraram com ação judicial.  Em resposta ao Conselheiro Adm. Udenir Silva,  o Diretor Adm.
Marcel Maués, relatou que a consulta foi feita junto ao jurídico antes da contratação do ex conselheiro e
não  há  problema  algum  na  contratação.  Quanto  a  “rádio  corredor”,  o  Diretor  Adm.  Marcel  Maués
informou que felizmente tem diminuído bastante a “rádio corredor”,  pois  a  diretoria tem trabalhado
muito para isso, informou ainda que todas as informações têm sido disponibilizadas para quem quiser
verificar, por este mo�vo não há razão de falação em corredores. O Diretor Adm. Marcel Maués, informou
ainda que quanto as ações trabalhistas, existem sim, mas que não houve nenhuma decisão ainda, que
está tudo tramitando no jurídico e sendo feito com a maior transparência possível. Em ato con�nuo, o
Diretor Adm. Marcel Maués 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 abril foi arrecadado R$ 649.985,84 (seiscentos e quarenta e nove mil novecentos e
oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) o que equivale a 9,49% do orçamento anual e que o
acumulado de janeiro a abril já arrecadado é de R$ 3.405.167,48 (três milhões quatrocentos e cinco mil
cento e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos) o equivalente a 49,71% 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 abril foi gasto R$ 530.928,00 (quinhentos e trinta mil novecentos e vinte
e oito reais) o equivalente a 7,75% do orçamento anual, declarando que o acumulado de despesas gastas
de janeiro a abril foi de R$ 1.963.835,42 (um milhão novecentos e sessenta e três mil oitocentos e trinta e
cinco reais e quarenta e dois centavos) o equivalente a 28,67% do orçamento anual. O Conselheiro Adm.
Eraldo  Santos  solicitou  a  palavra  para  parabenizar  a  Comissão  de  Tomada  de  Contas,  pela  análise,
parabenizar  também  o  Cons.  Adm.  Marcel  Maués  pela  apresentação  detalhada  das  informações
financeiras.  O Conselheiro Adm. Eraldo Santos disse ainda que gostaria  de saber  como está a  saúde
financeira do CRA-DF, pois foi comentado de que a par�r de agora seria necessário arrecadar cerca de R$
300.000,00 (trezentos mil reais) por mês para manter o equilíbrio financeiro, então o Cons. Adm. Eraldo
gostaria de saber se o arrecadado teria superado o previsto e se daria para fechar o ano no azul. Em
resposta ao Conselheiro Adm. Eraldo Santos, o Diretor Adm. Marcel Maués informou que o que estava
previsto, não superou, mas em compensação o que estava previsto de gasto também está abaixo do que
era esperado,  disse ainda que precisa  ampliar  a  arrecadação pois  a  par�r  de junho não tem mais  a
anuidade sem juros e multa, será por cobrança, e que o esperado é que as arrecadações mensais sejam
de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por mês, para que possam chegar ao esperado no final do ano. O
Presidente Adm. Jairo Brandizzi,  colocou em votação.  Balancete de abril  aprovado por  unanimidade.
Registrados: a) 10 (dez) votos a favor. Aprovado por unanimidade o balancete das contas do mês de abril
de 2021.

8.4  O Presidente Adm. Jairo Brandizzi passou a palavra para a Diretora Adm. Mônica Gama, a mesma
iniciou a fala esclarecendo que ela não está perseguindo ninguém do Conselho, disse que pelo contrário,
disse  que  está  aqui  para  assumir  o  cargo  e  proteger  todos  os  Administradores  registrados  junto  ao
Conselho. A Diretora Adm. Mônica Gama informou que devido a passagem de uma gestão para a outra,
não ter sido conclusa, a mesma possuí dúvidas a qual acha que assim como todos também devem possuir,
pois alguns esclarecimentos foram solicitados para a gestão passada e os mesmos não repassaram. A
Diretora  Adm.  Mônica  Gama,  relatou  que  �veram  conhecimento  de  uma  associação  de  Conselhos
Profissionais, onde o Adm. Udenir Silva está como representante do CRA-DF, assim como está também
representando na  Junta  Comercial  como Vogal  do  CRA-DF,  com isso  a  Diretora  Adm.  Mônica  Gama,
solicitou que se o Cons. Adm. Udenir Silva não mais representa o CRA-DF, que isto seja formalizado junto a
presidência  para  que  todos  tomem conhecimento,  pois  segundo a  mesma ficam todos  sem saber  o
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aconteceu  e  sem  respostas  a  ques�onamentos  que  pessoas  a  faz.  A  Diretora  Adm.  Mônica  Gama,
informou que esse é o ques�onamento que ela vem fazendo em todas as reuniões plenárias passadas, a
mesma  parabenizou  o  Diretor  Adm.  Marcel  Maués  por  todo  trabalho  e  toda  transparência  feita  e
apresentada a todos, assim como o Presidente Adm. Jairo Brandizzi.  Disse que é isso que a diretoria
deseja fazer, deixar legados sempre para o bem do profissional em administração registrado junto ao
Conselho. A Diretora Adm. Mônica Gama, informou também que assumiu a diretoria de desenvolvimento
profissional temporariamente e que já começou a dar andamento ao setor, procurando os coordenadores
de cursos, professores e diretores, onde a mesma teve a informação por um deles que, a época o Adm.
Udenir Silva teria falado que não iria mais dá andamento as a�vidades e muitos evadiram, a diretora
informou que já trouxeram todos para perto novamente e que iriam fazer uma reunião com os mesmos
até o final do mês. Sobre a diretoria de relações ins�tucionais, a Diretora Adm. Mônica Gama informou
que estão  trabalhando em questão  da  Adm.  Mulher  e  na  campanha Juntos  pela  Vacina.  Por  final  a
Diretora Adm. Mônica Gama informou que realizaram a atualização do regimento interno, agradeceu o
Adm. Norton Sanches e o Adm. Rui  Ribeiro que a ajudaram com esse trabalho.  O Conselheiro Adm.
Udenir Silva solicitou a palavra e perguntou ao Conselheiro Adm. Hélio Queiroz, se em algum momento o
Adm. Hélio como diretor do setor a época, recebeu alguma orientação da gestão a época ou da pessoa
dele Adm. Udenir  Silva,  para falar  qualquer  coisa sobre,  não dar  con�nuidade junto à  trabalhos dos
coordenadores  de  cursos,  e  se  o  mesmo teria  conhecimento  de  o  Cons.  Adm.  Udenir  ter  feito  isso
pessoalmente,  uma vez que o mesmo disse jamais ter �do contato algum com os coordenadores de
cursos. Em resposta ao Conselheiro Adm. Udenir Silva, o Vice-presidente Adm. Hélio Queiroz informou
que, enquanto o mesmo esteve como diretor da área à época, em nenhum momento foi pedido qualquer
ação  neste  sen�do  pelo  presidente  à  época  Adm.  Udenir  Silva,  informou  também  que  não  tem
conhecimento deste acontecido.

8.4 O Presidente Adm. Jairo Brandizzi, em con�nuidade a pauta da reunião, realizou a leitura da minuta
da Resolução que “Dispõe sobre processo solicitação de cancelamento, licença e remido, e dá outras
providencias”,  para  deliberação.  Após  leitura  colocou  em  votação,  sendo  a  mesma  aprovada  por
unanimidade.

8.5 O Presidente Adm. Jairo Brandizzi, apresentou a minuta de atualização do Regimento Interno do CRA-
DF, agradeceu o trabalho realizado pela Diretora Adm. Mônica Gama, Adm. Rui Ribeiro e o Adm. Norton
Sanches, informou ao colegiado que o trabalho realizado pelos mesmos seria avaliado e deliberado em
plenária do CRA-DF e subme�do ao Conselho Federal para aprovação em plenária do Conselho Federal. O
Presidente Adm. Jairo Brandizzi informou ainda que, conforme ques�onado pelo Cons. Adm. Udenir Silva,
a questão de contratação de ex conselheiros junto ao quadro de empregados, não constava nenhum
argumento contrário junto ao regimento interno vigente do CRA-DF, porém com a nova atualização do
regimento, ex dirigentes do CRA-DF deverão realizar uma quarentena de 06 (seis) meses para prestar
qualquer serviço remunerado junto ao CRA-DF. Abriu para discussão, onde o Conselheiro Adm Eraldo
Santos solicitou a palavra a fim de informar que no SEBRAE, quando há alguns desligamentos em função
de PDV ou algum semelhante, existe uma quarentena de 03 (três) anos para que o mesmo possa voltar a
presta serviço para o SEBRAE. A Diretora Adm. Mônica Gama, informou que trabalhou junto ao CRC, e que
lá também tem uma quarentena de 02 (dois) anos mínimos, para que assim passe um período de uma
gestão, a mesma informou que seria de acordo aumentar o prazo para adequar a realidade do CRA-DF,
sem ferir qualquer legislação. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi, sugeriu permanecer o período indicado
pelo  CFA,  porém  poderiam  ver  se  fosse  o  caso  para  modificação.  O  Conselheiro  Adm.  Udenir  silva
concordou com a Diretora Adm. Mônica Gama e sugeriu que fosse alterado para o período de 02 (dois)
anos. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi, colocou em votação e todos chegaram a um consenso de que
deveria permanecer o período de 06 (seis) meses conforme o CFA. Minuta aprovada por unanimidade.

8.6 Em ato con�nuo, o presidente Adm. Jairo Brandizzi, apresentou ao plenário a portaria nº 0035 de 12
de maio de 2021, referente a comissão de sindicância inves�ga�va, para apuração dos fatos do relatório
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final de inventário patrimonial do CRA-DF.

9. RELATO DE PROCESSOS:

9.1  O  Presidente  relatou  os  processos  administra�vos  o  quais  estão  disponíveis  no  SEI  Nº:
(476922.001670/2021-24);  (476922.001669/2021-08);  (476922.001685/2021-92);
(476922.001684/2021-48),  nos seguintes termos:  a) Homologação dos Registros de Pessoa Física:  34
(trinta  e  quatro):  Requerimentos  de  registro  cadastral  formulados  sendo:  administradores  (26);
tecnólogos (05); Técnicos (01); Mestre (02); 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: 03 (três); d) Homologação de Processo de Isenção de Débitos: 02 (dois) . Os Processos foram
homologados.

9.2 O Presidente Adm. Jairo Brandizzi informou que, o CRA-DF é o primeiro a disponibilizar processos para
relatos  junto  ao  SEI,  solicitou  aos  Conselheiros  Adm.  Flávia  Sulz,  Eduardo Silva  e  Rodrigo  Vidal,  que
entrasse no SEI junto a Sala da planária que teria 5 (cinco) processos para cada um analisar e relatar.

10. INSCRIÇÃO DE CONSELHEIROS

10.1  O Conselheiro  Adm.  Eraldo  Santos  solicitou  a  palavra  para  parabenizar  essa  ação inovadora  de
relatos de processos, pois anos anteriores era necessário levar para casa pilhas de processos, onde o
mesmo achava inadmissível,  parabenizou a todos pela inovação.  O Cons.  Adm. Eraldo apresentou 03
(três)  propostas/ideias  que  podem  virar  ou  não  projetos  para  compar�lhar  com  o  plenário,  onde  a
primeira trata-se da gerente da universidade corpora�va do SEBRAE que se colocou à disposição para
ajudar  o  CRA-DF  a  construir  a  própria  universidade  corpora�va  do  CRA-DF,  a  segunda  seria  uma
aproximação da ABIMEM e CRA-DF e quem sabe criar uma turma aqui no DF para formação de mentores
de negócios uma vez que a Sede do ABIMEM seria no Rio de Janeiro e o terceiro ponto seria a cer�ficação
profissional que foi criado pelo CFA e que infelizmente nunca conseguiram implementar aqui no DF.

11 DELIBERAÇÕES:

11.1 Ata da 4ª R.P.O e 5ª R.P.E., aprovadas por unanimidade.

11.2 Balancete de Abril de 2021, aprovado por unanimidade.

11.3 Resolução que “Dispõe sobre processo solicitação de cancelamento, licença e remido, e dá outras
providencias”, aprovado por unanimidade.

11.4 Minuta de atualização do Regimento Interno do CRA-DF, aprovada por unanimidade.

11.5 Homologação de Registros.

14. ENCERRAMENTO:

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. 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
Conselheira

CRA-DF 018564
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Adm. Mônica Cova Gama
Diretora de Relações Ins�tucionais

CRA-DF 013323

Adm. Eraldo Ricardo dos Santos
Conselheiro

CRA-DF 027446

Adm. Udenir de Oliveira Silva
Conselheiro

CRA-DF 017022

Adm. Gustavo Henrique Correa de Paula Maciel
Conselheiro

CRA-DF 013254

Adm. Andrei Jose Braga Mendes
Conselheiro

CRA-DF 011105

Adm. Karoline Guimarães Castro Machado
Conselheira

CRA-DF 014803

Documento assinado eletronicamente por Adm. Marcel Pereira Maues de Faria, Diretor(a), em
08/06/2021, às 12:26, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Gustavo Henrique Correa de Paula Maciel,
Conselheiro(a), em 08/06/2021, às 12:31, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Eraldo Ricardo dos Santos, Conselheiro(a), em
08/06/2021, às 12:40, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Andrei Jose Braga Mendes, Conselheiro(a), em
08/06/2021, às 18:01, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Jairo Ubiraci Bap�sta Salles Brandizzi, Presidente,
em 09/06/2021, às 12:16, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Monica Cova Gama, Diretor(a), em 09/06/2021, às
15:14, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Karoline Guimarães Castro Machado,
Conselheiro(a), em 09/06/2021, às 16:47, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Flávia Cris�na Reis Sulz Gonsalves, Diretor(a), em
10/06/2021, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Helio Queiroz da Silva, Vice-Presidente, em 11/06/2021,
às 07:49, conforme horário oficial de Brasília.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o
código verificador 0884957 e o código CRC E000DF41.

Referência: Processo nº 476922.001671/2021-79 SEI nº 0884957
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