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Ata da 9ª Reunião Plenária Extraordinária do CRA-DF - Conselho Regional de Administração do
Distrito Federal

CNPJ/MF n° 01.264.266/0001-04
Realizada em 23 de dezembro de 2021.

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: realizada no dia 23 de dezembro de 2021, tendo início às 12:07h,
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,
Mônica 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, Mônica Cova Gama, Márcia Santos de Araújo, Udenir de Oliveira Silva, Eduardo da Silva Vieira,
Andrei José Braga Mendes e Rodrigo Vidal da Costa. Compareceram também Conselheiros Suplentes e
profissionais  em  Administração  convidados  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 Marlúcia de Paula Costa.

5. JUSTIFICATIVAS: O Presidente jus�ficou a ausência dos Conselheiros Adm. Rodrigo Vidal da Costa e da
Adm.ª Márcia Santos de Araújo na 12ª Reunião Plenária Ordinária.

6. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:

6.1. Não houve.

7. COMUNICAÇÕES DAS DIRETORIAS:

7.1 O Presidente Adm. Jairo Ubiraci Bap�sta Salles Brandizzi, iniciou solicitando o respeito, a cordialidade
e a harmonia de todos os presentes,  informou que esta reunião não é delibera�va,  que se trata de
apresentação  dos  trabalhos  desenvolvidos  por  cada  diretor  do  CRA-DF  durante  o  ano  de  2021.
Apresentou os três eixos do plano de trabalho do CRA-DF, que segundo o entendimento do Tribunal de
Contas da União: Eixo 1- Fala sobre as autarquias de fiscalização; que são criadas para fiscalizar o exercício
legal da profissão, sem recebimento de  recursos da união dos estados dos municípios e,  que existe e
sobrevive das receitas  das anuidades de pessoas �sicas e pessoas jurídicas e que esses recursos são
auditados pelo CFA, Conselho Federal de Administração e,  por órgãos de controles ( Municipal, Estadual e
Federal). Informou que os cargos dos Conselheiros e Diretores são honoríficos, ou seja, sem remuneração,
sendo assim, é um trabalho de doação por parte dos mesmos. Eixo 2 – Que fala sobre resguardar o
mercado de trabalho, fiscalizar o exercício legal  dos profissionais de Administração para resguardar o
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mercado de trabalho. Eixo 3 – Que fala sobre a valorização do profissional de Administração, que é o
obje�vo do CRA-DF. O Presidente do CRA-DF Adm. Jairo Brandizzi, passou a palavra aos diretores para
apresentar os relatórios das a�vidades desenvolvidas no ano de 2021,  iniciou passando a palavra ao
Diretor de Administração e Finanças Adm. Marcel Maués.

7.2 O Diretor de Administração e Finanças Adm. Marcel Pereira Maués de Faria, agradeceu a contribuição
de todos os Conselheiros envolvidos que de alguma forma ajudaram nas prestações de contas durante o
ano de 2021, como em relação aos prazos de entrega dos balancetes para aprovação das contas, de forma
transparente e com informações completas. Agradeceu também a todos os Diretores pela orientação às
novas maneiras de trabalhos, resultando na apresentação de números. Informou que o mês de novembro
se encerrou com                              R$ 980.000,00 (Novecentos e oitenta mil Reais) de superávit, disse
também que esse valor iria baixar um pouco no mês de dezembro, devido as contas de final de ano e que
o  Administra�vo  Financeiro  só  consegue  mostrar  a  finalização  exata  em  janeiro  do  próximo  ano.
Agradeceu e se colocou à disposição para esclarecimentos em caso de necessidade. Antes de entregar a
palavra, informou que hoje no Conselho, o número de registro a�vo é de 8989 (Oito mil e novecentos e
oitenta e nove) Pessoa Física e 474 (quatrocentos e setenta e quatro) de Pessoa Jurídica, totalizando uma
receita até de hoje de 5.825.000 ( Cinco milhões e oitocentos e vinte e cinco mil) registros.

7.3  A  Diretora  de  Fiscalização  e  Registro  Admª  Márcia  Santos  de  Araújo,  apresentou  o  Adm.  Igor,
coordenador do setor Registro, onde compar�lhou uma apresentação referente aos pontos fortes e fracos
do setor, oportunidades e riscos. Apresentou também, propostas de melhorias, como: POP (Procedimento
Operacional  Padrão),  Automação  dos  procedimentos  de  atendimento  e  criação  de  demandas,
Iden�ficação de cada perfil profissional e Treinamento sobre a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).
Terminou a apresentação citando as melhoras posi�vas após a implantação dessas ações. A Diretora Adm.
Márcia Santos agradeceu ao coordenador Adm. Igor e aos profissionais que ocupavam a equipe antes da
diretoria  atual.  A  Diretora  Adm.  Márcia  Santos,  seguiu  com  o  início  da  apresentação  dos  números
realizados pela fiscalização, no ano de 2021 – Relatório de Gestão da Diretoria de Fiscalização, onde falou
sobre  as  principais  a�vidades  do  setor,  citou  o  Disque  Denúncia;  informou sobre  as  fiscalizações  de
empresas  de  consultorias,  empresas  de  administração  de  condomínios  e  imobiliárias,  que  foram
recebidas do Conselho Federal de Administração; relatou sobre a fiscalização dos órgãos públicos, dos
estágios de estudantes de administração do DF; relatou ainda sobre a fiscalização de editais de concursos,
fiscalização das prestadoras de serviços.  A Diretora Adm. Márcia  Santos apresentou um gráfico onde
demonstrou as fiscalizações em números, apresentou também um relatório com as ações dos órgãos
públicos da fiscalização de 2021. A Diretora Adm. Márcia Santos passou a palavra ao Fiscal Adm. Levi
Sampaio o qual relatou que �veram um ano bem trabalhoso junto a fiscalização, com vários números de
auto de infração, in�mação e no�ficação de débito, informou ainda que a Fiscalização está a disposição
de todos que desejarem informações sobre dados, relatou ainda que recentemente a fiscalização entrou
contra dois concursos públicos, os quais o cargo de analista não exigia a formação em administração,
informou que o processo está em andamento, podendo assim vir reverter, agradeceu a atenção de todos
e passou a palavra a Diretora Adm. Márcia. A Diretora Adm. Márcia Santos, agradeceu a toda sua equipe,
pois o relatório apresentado pela mesma foi desenvolvido por eles, finalizou a apresentação agradecendo
todos.

7.4  A  Diretora  de  Relações  Ins�tucionais  Adm.ª  Mônica  Cova  Gama,  deu  início  a  sua  apresentação
agradecendo aos presentes,  que foram convidados por ela,  parabenizou também a Coordenadora de
Relacionamento  Ins�tucional  –  DIREL  -  Tecnóloga  Cris�lene  Couto,  ao  estagiário  Lucas,  aos  outros
colaboradores que ajudaram o setor e agradeceu e parabenizou o Presidente Adm. Jairo Brandizzi.  A
Diretora  Adm.  Mônica  Gama  iniciou  a  apresentação  referente  ao  relatório  anual  da  DIREL,  com  os
números  sobre  os  convênios,  onde  citou  a  quan�dade  de  convênios  renovados,  as  novas  parcerias
realizadas, os convênios vigentes, os convênios não renovados por não oferecerem vantagens reais ao
profissional, e informou que a meta até julho do ano de 2022 é dobrar essa quan�dade. Apresentou o
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resultado  parcial  da  pesquisa  do  Clube  de  Vantagens  oferecidas  aos  registrados.  Falou  também  dos
projetos e das Ações de Relacionamento Ins�tucional, onde cita diversas reuniões como com a Deputada
Julia Lucy, a Secretária da Mulher Éricka Filipeli, o Vice Governador Paco Brito, com o Senador Izalci Lucas.
Relatou também sobre a cerimônia realizada em comemoração ao dia do Administrador,  e  do Curso
Power BI solidário, em comemoração ao mês do Administrador, que resultou na doação de 40 (quarenta)
cestas básicas para o Projeto Guardiões de Cristo. Informou também sobre o lançamento na CLDF da 1ª
Comissão Permanente da Mulher Administradora em Audiência Pública. Relatou sobre o apoio na ação
Outubro Rosa, com os aprovados no concurso da SES/DF, e apoio à comissão dos concursados na SES/DF.
A Diretora Adm. Mônica Gama, falou sobre o Coworking do Administrador, que é um projeto que está em
execução,  e  em  seguida  passou  a  palavra  para  o  Adm.  Norton  Sanches,  que  apresentou  sobre  o
Marke�ng, citando sobre as campanhas realizadas, os quadros fixos, mostrou a média de visualizações
por publicações 2021 no Instagram, ao terminar a demonstração, ele devolveu a palavra à Diretora Adm.
Mônica  Gama,  que falou  sobre  o  obje�vo estratégico  do apoio  e  do  fortalecimento das  MPES e  do
Empreendedorismo, do Fortalecimento do Marke�ng Ins�tucional. Encerrando a apresentação sobre o
plano de ações e agradeceu a presença dos convidados.

7.5 O Diretor de Desenvolvimento Profissional, Adm. Andrei José Braga Mendes, cumprimentou a todos
presentes  e  informou  que  os  seus  relatórios  se  encontram  à  disposição  no  SEI.  Parabenizou  alguns
colaboradores e falou sobre algumas reuniões realizadas, informou também das ações de parceria com  o
Colégio D. Pedro II, para realizar a�vidades com os estudantes que ainda irão prestar ves�bular, para que
esses tenham a oportunidade de conhecer a Ciência da Administração, informou sobre os descontos para
os filhos (nos anos iniciais) dos registrados no Conselho, assim como para os profissionais registrados
adimplentes que terão  descontos para pós-graduação e  doutorado nas ins�tuições da  Uni La Salle, que
serão concedidos para o ano de 2022. O Diretor Adm. Andrei Mendes citou outras ações feitas mês a mês,
onde uma delas  foi  a  sugestão  de  proposta  de  iluminar  a  Torre  de  Tv  na  cor  azul,  que  é  a  cor  da
Administração  durante  a  semana  do  Administrador.   Relatou  sobre  o  Prêmio  Belmiro  Siqueira  na
modalidade ar�go acadêmico para estudantes, cujo o ganhador foi um estudante da UNB aqui do Distrito
Federal. Falou sobre a proposta dos jogos de empresa e sobre vários projetos que estão em execução e
para finalizar. Encerrou a sua apresentação agradecendo e passou a palavra para o Presidente Adm. Jairo
Brandizzi.

7.6 O Presidente Adm. Jairo Brandizzi, passou a palavra ao Vice Presidente Adm. Hélio Queiroz da Silva,
que  iniciou  agradecendo  a  todos  os  presentes,  parabenizou  e  agradeceu  o  trabalho  de  todos  os
colaboradores,  falou  do  trabalho  dele  realizado  nessa  gestão,  colocou-se  à  disposição,  agradeceu
novamente.

8. INSCRIÇÃO DE CONSELHEIROS

8.1 Não houve.

9. DELIBERAÇÕES:

9.1 Não houve.

10. ENCERRAMENTO

10.1 O Presidente Adm. Jairo Ubiraci Bap�sta Salles Brandizzi agradeceu a presença de todos desejando
um Feliz Natal, parabenizou todas as diretorias pelo excelente trabalho realizado, desejou saúde a todos,
declarou encerrada a reunião às 14h25min. E eu, Marlúcia de Paula Costa, lavrei a presente ata, que
depois de lida, e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes à reunião virtual.

Adm. Jairo Ubiraci Baptista Salles Adm. Hélio Queiroz da Silva
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Brandizzi

Presidente 

CRA-DF 006599

Vice-Presidente

CRA-DF 015333

Adm. Marcel Pereira Maués de Faria

Diretor de Adm. e Finanças

CRA-DF 013304

Adm. Andrei José Braga Mendes

Diretor de Desenvolvimento Profissional

CRA-DF 011105

Admª. Mônica Cova Gama

Diretora de Relações Institucionais

CRA-DF 013323

Admª Márcia Santos de Araújo

Diretora de Fiscalização e Registro

CRA-DF 027446

Adm. Udenir de Oliveira Silva

Conselheiro

CRA-DF 017022

Adm. Eduardo da Silva Vieira

Conselheiro

CRA-DF 020880

Admª. Flávia Cristina Reis Sulz
Gonsalves

Conselheira

CRA-DF 018564

Adm. Rodrigo Vidal da Costa

Conselheiro

CRA-DF 020524

Documento assinado eletronicamente por Udenir de Oliveira Silva, Conselheiro(a), em 28/01/2022,
às 12:58, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Marcel Pereira Maues de Faria, Diretor(a), em
28/01/2022, às 12:59, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Jairo Ubiraci Bap�sta Salles Brandizzi, Presidente,
em 28/01/2022, às 12:59, conforme horário oficial de Brasília.
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Documento assinado eletronicamente por Andrei Jose Braga Mendes, Conselheiro(a), em
28/01/2022, às 13:35, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Admª. Monica Cova Gama, Diretor(a), em 28/01/2022, às
13:36, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo da Silva Vieira, Conselheiro(a), em 28/01/2022,
às 13:44, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Flávia Cris�na Reis Sulz Gonsalves, Conselheiro(a), em
28/01/2022, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Vidal da Costa, Conselheiro(a), em 31/01/2022,
às 19:05, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Admª. Marcia Santos de Araujo, Conselheiro(a), em
10/02/2022, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o
código verificador 1172585 e o código CRC E1C6FD58.

Referência: Processo nº 476922.005366/2021-56 SEI nº 1172585
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