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ATA PLENÁRIA Nº 14/2021/CRA-DF

Ata da 7ª Reunião Plenária Ordinária do CRA-DF - Conselho Regional de Administração do
Distrito Federal

CNPJ/MF n° 01.264.266/0001-04
Realizada em 14 de julho de 2021.

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: realizada no dia 14 de julho de 2021, tendo início às 12h02min, 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 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: Não houve.

6. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:

6.1. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi, iniciou a reunião desejando saúde para todos os presentes e seus
familiares. O Presidente relatou que, não localizou o O�cio o qual o Conselheiro Adm. Eduardo Vieira
�nha  informado  na  úl�ma  reunião,  sobre  a  indicação  para  o  grupo  de  mediação  e  perícia,  porém
informou que irá realizar uma reunião de Diretoria para decidir sobre a indicação.

6.2. Em ato con�nuo, informou que nos dias 11 e 12 de junho, foi realizado o 2º fórum de presidentes do
sistema CFA/CRA’s, onde foi apresentado pela Tecnologia do CFA, mudanças nas Carteiras de Iden�dade
Profissional, pois o custo das atuais carteiras está alto para o Sistema. Em oportuno o Presidente de um
regional do Nordeste, perguntou ao CFA se ainda teria os cartões para impressão das carteiras atuais, pois
o mesmo estaria precisando, o Presidente presente em exercício Adm. Cris�no, Diretor de Administração
e Finanças do CFA, informou que não havia estoque no CFA, então o Presidente Adm. Jairo Brandizzi,
comentou que no CRA-DF havia um estoque grande dos cartões de policarbonato para impressão de
carteira, só não saberia dizer naquele momento se poderia repassar os mesmos, mas que iria realizar um
estudo pra verificar uma forma que pudesse ser feito. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi, relatou que ao
verificar o processo de aquisição dos cartões policarbonatos que se iniciou em 2017, e que teve uma
surpresa com o pagamento no valor de R$ 347.500,00 (trezentos e quarenta e sete mil e quinhentos
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reais), na compra de 25.000 (vinte e cinco mil) cartões de policarbonatos, devidamente autorizados pelos
ordenadores de despesas à época, o Conselheiro Adm. Eduardo Vieira e Conselheiro Adm. Udenir Silva. O
Presidente  Adm.  Jairo  Brandizzi,  diz  ter  ficado  surpreso  com  a  aquisição,  pois  o  mesmo  fez  um
levantamento, onde o número de novos registros são de apenas 1.000 (um mil) por ano e 1.000 (um mil)
cancelamentos de registros, isso antes da pandemia, e não houve crescimento para aquisição de 25.000
(vinte e cinco mil) cartões de policarbonato, ainda mais que estavam no final do mandato de Presidencia e
Diretoria dos dois ordenadores, já que o pagamento foi realizado em 2018. Realizou então um estudo
junto ao jurídico do CRA-DF e o jurídico do CFA, onde fizeram um termo de repasse, pois, o Conselho não
pode realizar vendas, por se tratar de uma Autarquia, onde até as doações tem que ser para ins�tuições
sem fins lucra�vos. Informou que com esse termo, conseguiu repassar 7 mil carteiras, para os Regionais
do Rio de Janeiro, Piauí, Pará, Ceará e Amazonas, conseguiu assim um recurso, repassando a preço de
custo de R$ 13,90 (treze reais e noventa centavos) cada unidade, totalizando o valor de R$ 97.822,00
(noventa e sete mil oitocentos e vinte e dois reais). O Presidente Adm. Jairo Brandizzi informou que no ato
da análise, �nha em estoque 21 mil carteiras, o que se contando para os anos de 2018, 2019, 2020 e
2021, bate com o número de 1.000 (um mil) registro novos por ano, e que agora em outubro desse ano,
foi falado pelo CFA que irão alterar o modelo da Carteira, o que acabou preocupando o Presidente com o
grande estoque que o CRA-DF possuí.  Por este mo�vo, foi  feito o termo de repasse,  todo dentro da
legislação vigente, repasse de autarquia para autarquia, todos com processo dentro SEI.  O Presidente
entendeu que mesmo assim, com os estudos feitos, em 2021 precisará de 1.200 (um mil e duzentos)
carteiras e 2022, será necessário,  1.500 (um mil  e quinhentos) carteiras,  precisando assim conter em
estoque apenas 2.700 (dois mil e setecentos) carteiras, porém, ainda se tem o estoque de 11.300 (onze
mil e trezentos) carteiras, ficando assim o prejuízo para o CRA-DF. O Presidente Adm Jairo Brandizzi disse
que lhe causou surpresa, pois o ano de 2018 era um ano eleitoral, o qual os ordenadores de despesas só
deveriam ter efetuado compras para no máximo até o próximo ano de 2019 e não para mais de 10 (dez)
anos, ou mais, como foi com as carteiras avaliadas. Informou ainda estar repassando para todos, por ter
tomado  conhecimento  agora  em  reunião  de  presidentes,  onde  ficou  preocupado  com  a  grande
quan�dade de carteiras e a troca de modelo que irá ocorrer, por isso fez o estudo juntamente com os
jurídicos, pois o mesmo informou que o que puder fazer para minimizar esse prejuízo o mesmo fará.

6.3. A Diretora Adm. Mônica Gama solicitou a palavra e perguntou, se essas contas foram aprovadas em
plenária por todos os Conselheiros à época. Em resposta, o Presidente Adm. Jairo Brandizzi, disse que sim
que foram aprovadas, porém o papel dele agora seria minimizar o prejuízo.

6.4. A Diretora Adm. Márcia Santos solicitou a palavra para informar que, ela como Conselheira, não teria
outra opção a não ser votar, mesmo que ainda sem abertura de votação, para que apurasse os fatos, pois
quando  se  fala  em  prejuízo,  não  há  o  que  se  falar  em  erário,  pois  o  Conselho  é  sustentado  por
contribuição dos registrados, porém se fala em prejuízo de classe, que seria o valor em que o profissional
repassa ao Conselho, esperando por meio de eleição, melhor administração do recurso. A Diretora Adm.
Márcia, informou que não pode deixar de opinar, pois precisa ser apurado, verificando os responsáveis
por este ato, verificando qual era o cenário e o que houve para chegar a esse ponto de se obter carteiras
para mais de 10 (dez) anos conforme foi dito.

6.5. A Diretora Adm. Mônica Gama solicitou a palavra, para pedir ao Conselheiro Adm. Udenir Silva que
estaria presente, que explicasse essa aquisição. Em resposta a Diretora Adm. Mônica, o Conselheiro Adm.
Udenir Silva, relatou que, antes de mais nada, que o processo de aquisição transcorreu com todos os
preceitos,  é�cos,  técnicos,  que foram observados à época,  informou ainda que salvo engano,  foi  um
projeto aprovado pelo PRODER, aprovado tanto pelo Plenário do Regional como do Federal, o processo foi
totalmente licito, onde inclusive compraram carteiras pelo valor inferior ao que exis�a registro de ata de
preço do Conselho Federal, e que a jus�fica�va do processo está embasando todos os mo�vos pelos quais
chegaram a  este  número,  que  não  foi  porque  o  Diretor  ou  Presidente  à  época,  disse  o  número  de
quan�dades que deveriam comprar, informou que existe uma equipe técnica que fez um projeto, que
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exis�a um responsável técnico por esse projeto, onde este responsável assinou e apresentou em Plenária
para  aprovação,  onde  foi  aprovado  em  Plenária  e  assim  o  processo  transcorreu  dentro  de  sua
normalidade. O Conselheiro Adm. Udenir Silva informou que jamais disse a quan�dade que era para
comprar, que quem define isso seriam os técnicos, através de jus�fica�vas que encontrasse no processo,
disse ainda que, por ser um processo muito longo e o mesmo está presente no CRA-DF, completo, como a
Conselheira Adm. Márcia Santos disse, façam as apurações, pois o processo está completo. O Conselheiro
Adm. Udenir Silva, disse ainda que, nunca houve em momento anterior, e isso realmente assim tem sido
constante, como se �vesse sido uma decisão unitária, pessoal, direcionada ou algo que o valha, que nada
em momento algum foi decidido neste Conselho, enquanto o mesmo esteve nele como gestor, e toda a
diretoria que o acompanhou durante os 2 (dois) mandatos que ele esteve sabe, que nada foi aprovado
sem que fosse decisão do Colegiado. Informou ainda que o que tem sido uma retórica infelizmente, é que
absolutamente  nada  que  foi  feito  por  gestão  anterior  presta,  que  está  tudo  errado,  mas  que  está
tranquilo. A Diretora Adm. Mônica Gama em resposta ao Conselheiro Adm. Udenir Silva, disse que quase
tudo que foi feito está errado, que não vê nada da gestão passada que traga boias coisas para o Conselho
agora, que só houve prejuízo da gestão passada. O Conselheiro Adm. Udenir Silva, solicitou que, as falas
da Diretora Adm. Mônica Gama, constasse em Ata, uma vez que nas demais reuniões foi solicitado isso e
não teve o pedido acatado. A Diretora Adm. Mônica Gama, informou ainda que o Conselheiro Adm.
Udenir Silva, não estaria com a anuidade paga, que o mesmo não poderia estar par�cipando da reunião.
Em resposta o Conselheiro Adm. Udenir Silva informou que gostaria que a Diretora informasse para ele,
onde consta no Regimento, que pelo fato de ele ter atrasado a anuidade pela primeira vez, em todos
esses  anos  de registro  no CRA-DF,  que o  mesmo não pudesse par�cipar  da reunião,  solicitou que a
Diretora mostrasse a ele dentro do Regimento Interno, ou se a mesma criou um novo incluindo isso. Em
resposta,  o  Presidente  Adm.  Jairo  Brandizzi,  informou  que  não  consta  isso  no  regimento  vigente
ponderando  ser  questão  de  é�ca  manter  em  dia  a  anuidade  por  estar  dentro  de  um  Conselho  de
Fiscalização, onde fiscaliza o exercício ilegal da profissão. O conselheiro Adm. Rodrigo Vidal solicitou a
palavra para informar que também é questão de é�ca não expor o Conselheiro dessa maneira, verificar
uma dívida e expor a pessoa em um grupo desta maneira, relatou ainda que isso dá polícia, que o mesmo
acha que é muito deselegante. A Diretora Adm. Mônica Gama, disse que a polícia venha até o Conselho
para apurar tudo que está irregular. O Conselheiro Adm. Rodrigo Vidal informou que para isso o Tribunal
de Contas está aí, e que desculpasse ele, pois talvez ele fosse um dos mais novos no meio do colegiado,
porém achava muita falta de deselegância absurda nesta reunião, informou ainda que fica constrangido
de  fazer  parte  de  um  grupo  desse,  que  o  mesmo  estaria  quase  pedindo  a  renúncia  dele,  pois  é
constrangedor esses ataques desnecessários, relatou ainda que este é uma Conselho de adultos, que esse
era pra ser um Conselho de elite, que são apenas 10 (dez) pessoas na sala e que é essa deselegância toda,
falta de educação, que deveriam estar par�cipando de uma reunião para ir para frente, mas sempre ficam
puxando para traz, ficam sendo deselegante com as pessoas, informou ser uma loucura expor a questão
de uma dívida de um cidadão no meio de um grupo.  A Diretora Adm. Mônica Gama,  informou que
loucura foi o que deixaram, pois, o Conselho estava quebrado, ia fechar as portas e que o Conselheiro
Adm. Rodrigo Vidal fazia parte desta Diretoria. O Conselheiro Adm. Rodrigo Vidal em resposta perguntou
onde ela  estaria  lendo que  ele  fez  parte  de  Diretoria  do  Conselho.  A  Diretora  Adm.  Mônica  Gama,
informou que ele fazia parte do Conselho. Em resposta o Conselheiro Adm. Rodrigo Vidal diz que sim, que
faz parte do Conselho, pois o mesmo é registrado à 15 (quinze) anos no CRA-DF. O Presidente Adm. Jairo
Brandizzi,  solicitou respeito aos Conselheiros,  pois em todas as reuniões,  têm pedido isso,  respeito a
todos os presentes, explicou que quanto as carteiras o mesmo não �nha conhecimento, e que tomou
conhecimento a par�r do dia 12 de junho de 2021 na reunião de Presidentes do sistema CFA/CRA’s, e que
foi  a  fundo analisar,  o que causou surpresa com o que foi  feito,  tendo em vista que,  o mandato de
presidência são de dois anos e estavam no segundo ano de mandato e iriam fazer uma compra inicial de
30.000 (trinta mil), e que ele não viu ata plenária aprovando essa compra, pois o processo é grande, e a
autorização do ordenadores de despesas à época que era o Conselheiro Adm. Eduardo Silva como Diretor
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de Administração e Finanças e do Conselheiro Adm. Udenir Silva que era o Presidente à época, além da
assinatura do Superintendente da época, mas tem uma comissão técnica de licitação que deve ter feito
um  estudo,  como  o  Conselheiro  Adm.  Udenir  silva  falou,  deve  ter  sido  feito  um  estudo  técnico  da
Comissão de licitação, com preços mais vantajosos para comprar em abundância, como foi feito, mas o
que lhe causou surpresa, foi que ele não viu uma análise no processo de novos registros para jus�ficar a
compra.  Em resposta ao Presidente o Adm. Udenir  Silva informou que,  foi  feito o estudo,  que salvo
engano, foi um projeto que foi encabeçado pelo Conselho Federal, onde exis�a uma campanha de troca
das carteiras profissionais, e que a aquisição foi feita com base no número de profissionais com registros
a�vos no processo, o Conselheiro relatou que isso tudo está escrito no processo, que lhe causa estranheza
também, estar gerando toda essa situação, inclusive um pedido de apuração, sem que alguém ao menos
chegue  e  ler  o  que  estar  no  processo,  que  existe  jus�fica�va,  existe  metodologia,  existe  todo  o
regramento jurídico, que está tudo no processo. O Presidente em resposta ao Conselheiro Adm. Udenir
Silva, informou que com todo respeito, existe dados de 2016 até o momento, e que tem em média 7.500
(sete mil  e quinhentos) a�vos e pagantes o que não jus�fica a compra de 25.000 (vinte e cinco mil)
carteiras adquiridas, solicitou ainda respeito e concorda com a colocação do Conselheiro Adm. Rodrigo
Vidal, validou que aqui tem que ser uma casa respeitosa, o tem que ser bem conduzido. Relatou que
conseguiu quase R$ 100.000,00 (cem mil reais) nos repasses das carteiras e que já minimiza um pouco o
prejuízo, pois quando se toma conhecimento de alguma falha, se não tomar providências, o mesmo está
prevaricando  e  não  vai  prevaricar,  disse  que,  respeita  todas  as  gestões  que  passaram  no  conselho,
respeita e ajudou e muitas vezes sem mandato, mas ajudou com boa fé dando o melhor sempre, respeita
todos que estão presentes, mas ele não faria o que foi feito.

6.6. O Diretor Adm. Andrei Mendes solicitou a palavra, para informar que inicialmente faz dele as palavras
finais  do  Presidente,  bem  como  a  do  Conselheiro  Adm.  Rodrigo  Vidal,  que  independentemente  da
situação que está se passando,  todos são pares,  e  o causa estranheza um levantamento da situação
pontual e pessoal, porque parece que infelizmente cada um �tular e suplente são verificados na questões
pessoais,  o mesmo acha muito delicado, que é necessário ter muito cuidado com isso, porque todos
presentes são pares e independente de qualquer coisa, uma situação levantada dessa não é bom de ouvir
e ao mesmo tempo, acha até que o Conselheiro Adm. Rodrigo Vidal se pronunciou, tendo em vista que,
ele é um ouvidor do governo local e então sen�u isso como até no dia a dia dele, crer que tem que ter um
pouco mais de cuidado nas palavras, que isso é uma coisa muito delicada, o Diretor disse que, par�cipou
da gestão anterior como a própria Conselheira Adm. Flávia como o próprio Conselheiro Adm. Hélio, e que
não se recorda agora de pronto, porque de fato é muito, e são anos que se passam, são projetos que são
apresentados, são propostas que são apresentados, de cabeça de fato não se lembra o que foi levado a
plenário e como foi votado, e se o mesmo votou posi�vamente com certeza votou com tranquilidade. O
Diretor Adm. Andrei Mendes relatou ainda que, acha que deve ser como a Diretora Adm. Márcia Santos
bem falou, deve-se averiguar, mas que acredita que até mesmo antes de formalizar uma comissão com
edital, deve-se pegar o processo administra�vo financeiro e ler folha por folha, para que tenha uma certa
tranquilidade  para  se  levar  uma  proposição  dessa,  disse  que  entende  também  a  preocupação  do
presidente e o parabeniza pelos recursos a referida até o momento. Acredita que precisam manter a
tranquilidade  para  que  tenham  uma  boa  condução  até  o  final  dos  trabalhos,  onde  faz  coro  com  o
Conselheiro Adm. Rodrigo nesse ponto.

6.7. O Vice-Presidente Adm. Hélio Queiroz, solicitou a palavra para dizer que, gostaria de acompanhar o
pensamento  do  Conselheiro  Adm.  Andei,  o  achou  muito  sensato  nas  considerações  feitas  por  ele.
Informou ainda que nesse momento todos precisam de ter um certo equilíbrio nas reuniões e que sabe o
quanto  o  Presidente  tem  conduzido  com  toda  a  seriedade  possível  esses  trabalhos  e  tem  feito  um
trabalho brilhante para que o Conselho tenha transparência, mas também precisariam nesse momento
conduzir de uma forma que todos possam estar confortáveis, que inclusive o Conselheiro Adm. Udenir
Silva  é  um  Conselheiro  como  todos  os  outros  e  que  inclusive  o  Presidente  é  Conselheiro.  O  Vice-
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Presidente Adm. Hélio Queiroz relatou ainda que o pensamento do Presidente está correto, mas que
nesse  momento,  todos  deveriam  ter  um  certo  cuidado  nessas  reuniões,  para  que  não  venham  em
nenhum  momento  ferir  algum  outro  colega  ou  gerar  qualquer  desconforto  para  os  que  es�verem
par�cipando.

6.8. O Conselheiro Adm. Rodrigo Vidal solicitou a palavra para informar que não é de seu fei�o aumentar
o tom de voz, que fica muito chateado quando precisa fazer isso, então pediu primeiro perdão a todos,
que não é assim que todos devem conduzir as reuniões, reafirma que o CRA-DF, era para ser uma casa de
elite, que fica realmente chateado quando registra uma decepção com relação à esse �po de condução,
que todos devem elevar essas discussões para outro nível,  e re�fica que ele nem conselheiro ela era
época desse processo de 2018, uma vez que o mandato dele começou em 2019. O Conselheiro Adm.
Rodrigo Vidal  solicitou um pedido,  de  que antes  da  de  levantar  qualquer  �po de discussão,  mesmo
achando que o Presidente está cer�ssimo, que em qualquer irregularidade deve tomar conhecimento e
ter que apurar,  mas que faz parte da boa administração verificar antes,  pois na fala do Presidente o
mesmo registrou que é um processo grande e somente deu uma lida por alta e o Conselheiro acha que
antes de trazer uma questão assim para plenária que vai constranger uma diretoria passada, ou algo do
�po, poderiam só embasar um pouco mais, pois como hoje já são 12:47 horas e não houve avanço na
pauta, por discu�r uma possível possibilidade de apurar um processo que teve alguma coisa errada, por
isso sugeriu que fosse mais asser�vo para que consigam dá um andamento melhor nas reuniões. Em
con�nuidade,  o  Conselheiro  informou que para  finalizar,  pede um apelo  para  que se  puder  levantar
questões polêmicas sim, mas que isso não seja reflexo como acontece no Congresso Nacional, pois no
CRA-DF,  ninguém  precisa  ter  inimizade  parlamentar,  pede  que  todos  possam  discu�r  e  con�nuar
discordando, mas que todos tenham um bom relacionamento, que é o melhor caminho do ser humano. A
Diretora Adm. Mônica Gama em resposta, pediu desculpas ao Conselheiro Adm. Udenir Silva, disse que
foi  realmente  errada  e  que  não  deveria  ter  falado  dessa  maneira,  reconheceu  seu  erro  e  disse  ao
Conselheiro Adm. Rodrigo Vidal que uma das coisas pela qual a mesma tem na vida é moral, e que para
encerrar o assunto a mesma gostaria que o Conselheiro Adm. Rodrigo Vidal viesse à conhece-la melhor,
porque ela tem nome no mercado, um nome respeitoso que jamais teve processo administra�vo em sua
vida, informou que foi presidente por 2 (dois) anos e que quando estava nessa função deixou um caixa de
2 (dois) milhões de reais, onde toda a equipe que trabalhou com ela ajudou, inclusive o Conselheiro Adm. 
Andrei e o Conselheiro Adm. Eduardo estavam presentes. Por fim a Diretora Adm. Mônica Gama relatou
ao Conselheiro Adm. Andrei Mendes que houve coisas que ele não sabe, mas que um dia os dois podem
sentar e conversar a respeito, informou que a par�r de hoje promete a todos que não irá mais entrar
nessa discussão, porém gostaria que tudo o que está desalinhado que se alinhe, que se apure o errado,
pois estão mexendo com dinheiro público. Finalizou pedindo mais uma vez desculpas.

6.9.  O  Presidente  Adm.  Jairo  Brandizzi,  para  finalizar  o  assunto,  solicitou  que  se  todos  puderem  se
perdoar, manter sempre a cordialidade, o respeito e ser melhor nas plenárias, para que possam ter uma
convivência mais saudável. Relatou ainda que pretende fazer uma reunião de diretoria, e nela formar um
grupo  ou  comissão  para  aprofundar  ao  assunto,  e  quando  puder  trazer  o  resultado  nas  próximas
plenárias. Todos os presentes concordaram.

7. ATA DA 6ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA: O Presidente Adm. Jairo Brandizzi realizou então, a leitura
da ata e colocou-as em votação. Aprovada por unanimidade. Registrado 10 (dez) votos a favor.    

8. COMUNICAÇÕES DAS DIRETORIAS/COMISSÕES:

8.1. 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 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/Nº08/2021/CRA-DF, referente às contas do mês de junho de 2021, com receitas arrecadadas no valor
de R$ 448.737,80 (Quatrocentos e quarenta e oito mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta centavos).
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R$ 464.237,20 (Quatrocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte centavos).
Encerrada  a  leitura  do  parecer  técnico  o  Diretor  de  Administração  e  Finanças  Adm.  Marcel  Maués,
informou que duas questões em observações, o valor que está com a situação, à classificar, está com o
seguinte problema, existe um relatório da cielo, que tem uma informação que se chama TID e o relatório
não está  gerando esta  informação,  o  que está  impedindo com que coloque essa  planilha  dentro  do
sistema para classificar, porém tem todas as informações de quem pagou, quando pagou e o valor pago,
informou que a questão é simplesmente da conversa entre os dois sistemas, o da cielo e o do balancete,
somente por isso não foi classificado, mas se permanecer essa situação irão fazer manualmente, esse mês
deixou, à classificar, para não perder a data da reunião, porém para o próximo mês não vai ter mais
nenhuma observação.  Outra  observação,  o  Adm.  Manoel  Quinzeiro  pediu  para  sair  da  Comissão  de
Tomada de Contas, por mo�vos pessoais, mas que já estariam em busca de outra pessoa para subs�tuir. O
Presidente Adm. Jairo Brandizzi, colocou em discussão o assunto.

8.2. A Diretora Adm. Mônica Gama, solicitou a palavra para fazer uma observação, de que as despesas
têm que todas as  classificações,  e  as  receitas  fala  no modo geral,  então ela  sugeriu  que as  receitas
também  sejam  classificadas,  até  para  mostrar  quanto  que  a  fiscalização  arrecadou,  pois  entrou  um
dinheiro significa�vo pela fiscalização, então a Diretora fez essa ressalva. Em resposta a Diretora Adm.
Mônica Gama, o Diretor Adm. Marcel Maués informou que na verdade já tem isso, e a Diretora Adm.
Márcia Santos iria anunciar os valores recebidos pela fiscalização, o Diretor informou que estava muito
feliz com os valores e que o reflexo mostra em relação ao que se recebeu, pois, nos anos passados a
média  eram  de  R$  300.000,00  (trezentos  mil  reais)  por  mês,  e  esse  mês  foi  de  R$  448.000,00
(quatrocentos e quarenta e oito mil reais).

8.3. A Diretora Adm. Flávia Sulz, solicitou a palavra para informar que mesmo que o Diretor Adm. Marcel
Maués tenha catalogado quem pagou e quem não pagou, ao plenário não foi disponibilizado nenhum
arquivo  nesse  sen�do,  o  que  a  deixa  desconfortável  a  aprovação  sem  essa  informação.  A  Diretora
informou que  outra  questão  seria  que  o  orçamento  para  pagamento  de  jetons  foi  de  R$  80.000,00
(oitenta mil reais), porém só resta para o mês que vem R$ 9.000 (nove mil reais), a Diretora ques�onou se
já havia feito alguma coisa, ou uma alteração orçamentária de rubrica, que normalmente essas alterações
seriam votadas em Plenária e a mesma não se recorda de terem colocado em votação. A Diretora Adm.
Flávia Sulz fez um ques�onamento quanto aos adicionais de deslocamento, pois a mesma gostaria de
entender um pagamento realizado esse mês ao qual não conseguiu localizar do que se tratava, solicitou o
número do processo para que entendesse, pois antes �nha uma planilha especificando os pagamentos.
Em resposta o Diretor de Administração e Finanças Adm. Marcel  Maués,  informou que se tratava da
reunião de Presidentes realizadas nos dias 10 e 11 de junho, que o processo se encontrava inclusive no
SEI, com o relatório de par�cipação da reunião.

8.4.  O Presidente  Adm.  Jairo  Brandizzi,  colocou  o  balancete  de  junho  em votação,  sendo  o  mesmo
aprovado por maioria dos votos. Registrado 09 (nove) votos a favor e 01 (um) voto contra da Conselheira
Adm. Flávia Sulz, a qual informou que não aprovaria pelo desconforto das receitas que estaria a classificar.

9. RELATO DE PROCESSOS:

9.1. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi,  passou a palavra para a Diretora de Fiscalização Adm. Márcia
Santos a  qual  informou então que se tratava de 02 (dois)  processos,  que fazem parte de um rol  de
processos, em torno de 900 (novecentos), que não �veram um rito administra�vo feito de maneira a
atender  a  resolução  que  tem  vigente,  ou  seja,  que  não  ocorreu  um  rito  correto  de  forma  como  a
resolução pede. Informou ainda que não necessariamente teria que reiniciar esses processos, mas seguir
a par�r do momento em que houve algum vício ali, a fim de sanar. A Diretora relatou que trouxe os dois
processos com o parecer bem explica�vo para que todos possam entender os vícios come�dos no ato
administra�vo, seja uma devida citação para a empresa, ou seja um mau enquadramento, por isso terão
que  fazer  o  reestart,  para  sanar  esses  vícios,  e  com  esses  dois  processos  ficariam  mais  claro  o
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entendimento de todos sobre o �po de vício desses 900 (novecentos) e poucos processos que serão
apresentados em bloco, serão feitos pareceres em bloco, pois é inviável fazer 900 e poucos pareceres de
um a um, com esses 2 (dois) pareceres todos terão noção do �po de vício que ocorria nos processos. Os
processos estão disponíveis no SEI Nº: 476922.000637/2021-87 e 476922.000677/2021-29. Os processos
foram homologados.

9.2.  A Diretora  de Fiscalização Adm. Márcia  Santos,  em con�nuidade a  fala,  apresentou resposta  ao
ques�onamento do Conselheiro Adm. Rodrigo Vidal,  que na reunião anterior falou sobre um possível
equívoco de uma fiscalização que foi feita, e com o apoio dos técnicos da área do Diretor Adm. Marcel, foi
possível verificar que realmente havia o débito para aquela ação fiscalizatória, apesar do ano de 2019,
deve haver um cuidado maior quanto aos débitos, devido a troca de sistemas, mas que entraram em
contato com o administrador, onde o mesmo já havia até negociado o débito em aberto.

9.3. A Diretora Adm. Márcia Santos, em ato con�nuo, apresentou ao Plenário as ações da fiscalização,
relatou que está sendo feito processo fiscalizatório em 03 (três) locais. Apresentou a todos uma planilha
referente aos Profissionais que estão sendo fiscalizados, que estão em órgãos públicos, hoje trabalhando.
A planilha mostra inclusive uma previsão de arrecadação de valor, um valor aproximado do que poderia
fazer  em  relação  ao  final  dessa  ação  fiscalizatória,  apesar  de  essa  ação  não  ter  em  sua  finalidade,
arrecadação de valores e sim o exercício ilegal da profissão, porém é uma consequência que ocorre, pois,
o profissional se regulariza perante o conselho. A planilha apresentada, contém o número do processo,
número da in�mação, a data dessa in�mação e o AR que foi gerado e quando ele foi recebido, que é o
mais importante, o momento em que o fiscalizado foi citado, pois assim os profissionais veem que o
Conselho está olhando para os profissionais que estão em dia e regularizado. A Diretora informou que a
ação fiscalizatória só termina quando de fato o profissional se regulariza. A Diretora informou ainda que,
hoje a Secretaria de saúde está dando um retorno de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), de profissionais
que foram fiscalizados através de in�mação e auto de infração. Informou também que nos Correios, os
profissionais  que  são  desligados  e  não  trabalham  mais  nos  Correios,  porém  eram  regularizados  no
Conselho e por algum mo�vo deixou de pagar, conseguiu então um valor regularizado por volta de R$
12.779,00 (doze mil setecentos e setenta e nove reais). A Diretora apresentou também a planilha dos
Correios,  onde hoje de valor arrecadado estão exatos R$ 53.359,00 (cinquenta e três mil  trezentos e
cinquenta e nove reais). Apresentou então a totalidade de ações fiscalizatórias de aproximadamente R$
85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), nos meses de março, abril, maio e junho. A Diretora informou ainda
que a grande vantagem da fiscalização em relação à cobrança, pois uma cobrança é recebida por e-mail,
quando a fiscalização age ela causa um impacto maior em relação àquele profissional, pois a fiscalização
tem um impacto maior, por ter o poder de polícia, para fazer esses �pos de regularizações. A Diretora
relatou ainda que, hoje o que impede a fiscalização de fazer melhor o seu trabalho, seria o fato de o CRA-
DF ter um único fiscal e ainda assim o único fiscal está alocado em a�vidades rela�vas aos processos
é�cos e ainda assim, esse único fiscal, goza de um horário diferenciado que e de 6 (seis) horas por dia,
com 1 (uma) hora de intervalo, e essas 6 (seis) horas ainda é compar�lhada com processos é�cos.

9.4. O Conselheiro Adm. Rodrigo Vidal, solicitou a palavra para dizer que concorda com a Diretora Adm.
Márcia  Santos  relatou,  pois  quando  se  olha  para  a  finalidade  do  Conselho  que  é  uma  en�dade
fiscalizadora  do exercício  da  profissão do administrador  e  a  situação da diretora  de fiscalização com
poucos servidores, fica muito preocupado, pois claro que tem outras a�vidades pra apoiar o profissional,
mas na sua concepção (trabalhou muitos anos em órgãos de fiscalização), hoje, o que o Conselho precisa
é de fiscais. O Conselheiro fez um apelo para a Diretoria fazer dentro de uma estrutura organizacional,
uma reestruturação, o�mizando a Fiscalização.

9.5. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi solicitou a palavra para parabenizar a Diretora de Fiscalização Adm.
Márcia Santos, pelo belíssimo trabalho realizado, e para informar que a Comissão do Concurso Público
está  andando e  brevemente esse  Concurso será  realizado,  tendo assim a  fiscalização em 2022,  uma
excelente equipe. A Diretora Adm. Márcia, solicitou a palavra para fazer um adento, pois acha que, todos
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os  conselheiros  precisam  ter  conhecimento  disso,  não  necessariamente  o  único  fiscal  que  tem  no
conselho precisa estar numa comissão de é�ca, pois o regulamento prevê, que uma pessoa lotada na área
de fiscalização esteja na comissão de é�ca secretariando os trabalhos, então porque se o único fiscal que
tem, ele está nessa comissão, a Diretora solicitou então que seja feita essa troca, ao invés de ter o único
fiscal  do conselho dentro dessa comissão de é�ca,  ele seja re�rado dessa comissão e coloque outro
profissional, pois tem a Ana e o Fernando que são todos os profissionais lotados na fiscalização. A Diretora
relatou ainda que, no ENAF, o conselheiro Adm. Carlão, foi claro ao dizer que é necessário repensar. Em
resposta, o Presidente Adm. Jairo Brandizzi informou que o Carlão não serve como referência, pois ele
tem as restrições em colocar como modelo, informou ainda que par�cipou os dois dias assiduamente do
ENAF. A Diretora Adm. Márcia Santos, informou que só par�cipou do ENAF uma manhã, que a tarde a
mesma não conseguiu e que no dia seguinte o Presidente par�cipou. O Presidente informou ainda que
tentou falar com a Diretora Adm. Márcia Santos por telefone, ontem e hoje,  e que estaria com uma
portaria pronta para nomear também a Adm. Ana Lúcia como fiscal, disse que verificou e que não há
impedimento, relatou ainda está aguardando a Diretora a fazer um pedido no SEI, para que além do fiscal
Adm. Levi, ter a fiscal Adm. Ana Lúcia, com isso a fiscalização terá 2 (dois) fiscais. A Diretora Adm. Márcia
Santos em ques�onamento informou que estaria fazendo um pedido fundamentado, com evidências do
trabalho que tem sido feito e que não pode ser melhor por falta de profissional, informou ainda que acha
muito válido nomear a Adm. Ana, como se fosse fiscal,  porém existe uma norma que dá uma dupla
interpretação, quanto a possibilidade de nomear a Adm. Ana como mais um fiscal, pois a norma fala que
na medida em que o conselho tem apenas um fiscal e esse entra de licença, nomeia-se um outro do
quadro, e em 12 meses faça um concurso público, a Diretora disse ter dúvidas quanto a poder nomear por
exemplo, a Adm. Ana, para que se tenha 2 (dois) fiscais, pois, se for isso a razão, para a mesma estará
ó�mo, e com isso ela não pede mais nada, a fiscalização vai trabalhando com esses 2 (dois) até o concurso
sair mas acha que isso não é possível. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi em reposta disse que a Diretora
poderá fazer um pedido no SEI e assim ele encaminha para o CFA, para que se tenha certeza do não
impedimento.

9.1  O  Presidente  relatou  os  processos  administra�vos  o  quais  estão  disponíveis  no  SEI  Nº:
(476922.002626/2021-31);  (476922.002624/2021-42),  (476922.002627/2021-86)  e
(476922.002628/2021-21),  nos seguintes termos:  a) Homologação dos Registros de Pessoa Física:  37
(trinta e sete): Requerimentos de registro cadastral formulados sendo: administradores (29); tecnólogos
(04); Cursos Conexos (01); Mestre (01); Técnico (01) b) Homologação dos Registros de Pessoa Jurídica: 04
(quatro) c) Homologação de Processo de Transferência PF: 02 (dois) d) Homologação de Processos de
Registro Remido: 02 (dois). Os Processos foram homologados.

10. INSCRIÇÃO DE CONSELHEIROS

10.1 Não houve.

11 DELIBERAÇÕES:

11.1.Balancete do mês de junho, aprovado por maioria de votos.

11.2 Relato de Processos Fiscalizatórios, aprovado por unanimidade.

11.3 Homologação de Registros.

14. ENCERRAMENTO:

14.1 O Presidente Adm. Jairo Ubiraci Bap�sta Salles Brandizzi agradeceu a presença de todos, desejou
saúde a todos, que Deus proteja as famílias e que a vacina chega logo, declarou encerrada a reunião às
14h 20 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.
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Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Vidal da Costa, Conselheiro(a), em 17/08/2021,
às 14:43, 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 0969114 e o código CRC DFF308E9.

Referência: Processo nº 476922.002616/2021-04 SEI nº 0969114
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