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Ata da 1ª 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 janeiro de 2022.

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: realizada no dia 20 de janeiro de 2022, tendo início às 12h10min, 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, Karoline
Guimarães Castro Machado, 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 Ana Cris na Evangelista da Silva Vidal.

5. JUSTIFICATIVAS: O Presidente Adm. Jairo Brandizzi,  citou duas correspondências,  onde jus fica a ausência da
Diretora Admª Márcia Santos e do Conselheiro Rodrigo Vidal, que não puderam par cipar da 12ª Reunião Plenária de
2021, por mo vos de trabalho.

6. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:

6.1. Não houve.

7. ATA DA 12ª 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 Diretor de Administração e Finanças Adm. Marcel Pereira Maués de Faria procedeu com a leitura do Parecer da
CTC/Nº1/2022/CRA-DF,  con do  no  processo  SEI  nº  476922.000259/2022-12,  referente  às  contas  do  mês  de
dezembro de 2021, com receitas arrecadadas no valor de R$ 240.193,44 (Duzentos e quarenta mil, cento e noventa e
três reais e quarenta e quatro centavos). Despesas Realizadas no valor de R$ 510.882,98 (Quinhentos e dez mil,
oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos). Déficit do mês no valor de R$ 270.689,54 (Duzentos e
setenta mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos). O Diretor Adm. Marcel Maués relatou
ainda sobre o Balanço Patrimonial de 2021, a qual fechou o ano com receitas arrecadadas de janeiro até o mês de
dezembro de 2021 o valor de R$6.179.685,69 (Seis milhões, cento e setenta e nove mil, seiscentos e oitenta e cinco
reais e sessenta e nove centavos). Despesas Realizadas de janeiro até o mês de dezembro de 2021 o valor de R$
5.496.456,87 (Cinco milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete
centavos).  Obtendo assim um Superávit do ano no valor de R$ 683.228,82 (Seiscentos e oitenta e três mil, duzentos e
vinte e oito reais  e oitenta  e dois centavos).  Face ao exame realizado no balancete  e respec va documentação
apresentada pelo CRA-DF, a Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRA-DF, recomenda a aprovação do
Balancete referente a dezembro de 2021 e  o Balanço Patrimonial  de 2021,  sem entrar no mérito decisório dos
gestores executores. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi, colocou o balancete de dezembro e balanço patrimonial de
2021 em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Registrado 10 (dez) votos a favor.

8.2. O Presidente do CRA-DF, apresentou o calendário do ano de 2022, referente as a vidades do CRA-DF e explicou
que regimentalmente essa apresentação do calendário deve ser feita na 1ª reunião do ano. Ele explicou que era uma
previsão e disse ainda que, devido a pandemia, nada era concluso, e procedeu com a leitura do calendário. Após o



término da leitura, o Presidente Adm. Jairo Brandizzi, perguntou aos membros do plenário se todos aprovavam o
calendário. Sendo o mesmo aprovado por unanimidade por todos os 10 (dez) membros.  

9. RELATO DE PROCESSOS:

9.1.  O  Presidente  relatou  os  processos  administra vos  os  quais  estão  disponíveis  no  SEI  Nº:
(476922.000254/2022-90),  (476922.000251/2022-56),  (476922.000250/2022-10)  e  (476922.000246/2022-43),  nos
seguintes termos:

a)  Homologação  dos  Registros  de  Pessoa  Física:  59  (cinquenta  e  nove)  Requerimentos  de  registro  cadastral
formulados sendo: Administradores (48); Tecnólogos (04); Cursos Conexos (03); Técnicos (02); Curso Sequencial (01) e
Mestre (01). Os Processos foram homologados.

b) Homologação dos Registros de Pessoa Jurídica: 05 (cinco) Requerimentos de registro cadastral formulados. Os
Processos foram homologados.

c)  Homologação  de  Registro  Remido:  01  (um):  Requerimentos  de  registro  remido  formulado.  O  Processo  foi
homologado.

d) Homologação de Processo de Transferência PF: 01 (um): Requerimentos de solicitação de transferência de registro
profissional para outro regional. O Processo foi homologado.

10. INSCRIÇÃO DE CONSELHEIROS

10.1 O Presidente Adm. Jairo Brandizzi informou que recebeu uma solicitação da Diretora Admª Mônica Cova, para
alterar a Composição do Comitê de Comunicação Ins tucional, ele acatou o pedido e apresentou a nova composição
do Comitê. O Vice Presidente Adm. Hélio Queiroz pediu uma jus fica va para tal mudança, e o Presidente explicou
que no novo regimento do Conselho que foi aprovado em outubro de 2021, a parte de Comunicação e Marke ng,
está  dentro  da  Diretoria  de  Relações  Ins tucionais.  O  Vice  Presidente  Adm.  Hélio  Queiroz,  disse  que  estava
esclarecido, mas por não conhecer o assunto, ele votaria ao contrário. Os demais conselheiros votaram a favor. Ainda
sobre mudança na composição do comitê, a Diretora Adm. Márcia ques onou sobre as portarias, se as mesmas
precisam ser subme das à aprovação em Plenário, então o Presidente Adm. Jairo Brandizzi, respondeu que não é
necessário a aprovação em Plenário, mas que desde o início do mandato, quando tem mudança ou criação de uma
nova portaria, por mo vo de transparência ele dá ciência no Plenário, por respeito, cordialidade e harmonia. O Vice
Presidente Adm. Hélio Queiroz, perguntou quem foi o membro que entrou no lugar do Diretor Adm. Marcel Maués,
então o Presidente Adm. Jairo Brandizzi informou que foi a Diretora Admª Mônica Cova. Então o Vice Diretor Adm.
Hélio, disse que independente disso, ele con nuaria votando o contrário e voltou a palavra ao Presidente Jairo.

10.2.O Presidente Adm. Jairo Brandizzi comunicou que foi aberto  para o Conselho o Edital de n.º3 da Controladoria
Geral do Distrito Federal, informando que foram abertas 05 (cinco) vagas, sendo 03 (três) para órgãos de Conselhos,
Órgãos ligados ao GDF (Governo do Distrito Federal) e 02 (duas) vagas para o Setor Produ vo de Assento junto ao
Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal, que tem por finalidade sugerir e debater medidas de
aperfeiçoamento  e  transparência  do  controle  social  e  do  acesso  à  informação  pública,  segundo  o  Decreto
Nº42323/2021. Ao terminar a leitura do comunicado, o Presidente Adm. Jairo Brandizzi, citou o Art.26 de acordo com
o Regimento Interno do CRA-DF aprovado pelo CFA, ao qual, cita que compete priva vamente ao Plenário como
órgão delibera vo, dirigido pelo Presidente do CRA-DF, no seu Inciso Nº 17, indicar por maioria simples os seus
membros, profissionais de administração em pleno gozo de seus direitos perante ao CRA-DF, para par cipar de órgão
consul vo de en dades da administração pública direta ou indireta, de fundações, organizações públicas e privadas,
quando solicitado por quem de direito. O Presidente explicou ainda que o mandato é de 1 (um) ano, podendo ficar
por mais 1 (um), e que não há Jeton, não há representação remuneraria, quando se é convidado para reunião. O
Presidente Adm. Jairo Brandizzi, comunicou que indicará como tular, a ele próprio e como suplente o Diretor Adm.
Marcel Maués, pediu apoio do Plenário e jus ficou tais indicações por, ambos os dois serem ordenadores de despesa
, pela formação do Presidente ser 70% (setenta por cento) na área financeira orçamentária e 30% (trinta por cento)
na área de RH (recursos humanos) e que o Diretor Adm. Marcel Maués é o Diretor Administra vo Financeiro e está
na área. O Vice Presidente Adm. Hélio Queiroz, solicitou a palavra para informar que o CRA-DF nunca teve assento no
Conselho de  Transparência  do Governo,  informou ainda  que ele  é  membro  do Conselho  de  transparência  pela
Federação do Comércio e que na primeira reunião do Conselho de Transparência ele solicitou a palavra para solicitar
e  informar  a  importância  de  o  CRA-DF  também  fazer  parte  deste  Conselho,  assim  como  outros  Conselhos
Profissionais fazem parte, então foi realizada uma reunião com o Governador, onde foi informado que para o CRA-DF
conseguir a cadeira, seria realizado um chamamento público e que assim seria feito. O Vice Presidente Adm. Hélio
Queiroz, informou ainda que está explicando tudo isso, para que todos entendam o porquê o CRA-DF está sendo
chamado,  o  vice  presidente  aprovou  a  indicação  dos  mesmos  e  informou  que  o  CRA-DF  estaria  muito  bem
representado pelos dois. O Conselheiro Adm. Rodrigo Vidal pediu a fala para informar que havia sido procurado pela



Controladoria Geral e que ele gostaria de ser indicado também, uma vez que em relação ao currículo dele, pela
experiencia dele de 6 (seis) anos  na área de controladoria, seja como coordenador e como diretor  de transparência
na Secretaria de Saúde, então caso houvesse uma  oportunidade, ele gostaria de fazer parte como indicação do CRA-
DF. A Diretora Admª Márcia Santos, pediu a palavra e disse que o tempo não era hábil, para pensar e aprovar ou
reprovar e que não desmerecendo aos  currículos do Presidente Adm. Jairo Brandizzi e nem ao Diretor Adm. Marcel
Maués, mas que tem outros Conselheiros com currículos bons também e que se faz necessário um tempo maior, que
esse assunto não foi falado na Direx e que por este mo vo nesse momento ela não votaria. O Conselheiro Adm.
Udenir Silva informou que concorda com as falas dos Conselheiros anteriores, porém existe o Regimento Interno o
qual deve ser trabalhado sempre o que está escrito nele, e nesse Regimento preconiza que quem representa o CRA-
DF é o Presidente, e que com base nisso ele concorda que o nome do indicado deva ser o do Presidente Adm. Jairo
Brandizzi.  O  Presidente  Adm. Jairo  Brandizzi,  colocou em votação as  indicações dos nomes para  o  Conselho de
Transparência, onde foi aprovado por maioria de votos. Registrados 08 (oito) votos a favor e 02 (duas) abstenções.

10.3.  O Presidente Adm. Jairo Brandizzi  fez uma convocação, pedindo aos Conselheiros que colocassem em suas
agendas que, no dia 28 de janeiro de 2022, terá uma Reunião Plenária Extraordinária, pois o CRA-DF tem um prazo de
até o dia 31 de janeiro de 2022 para encaminhar ao CFA o Relatório de A vidades e a Prestação de Contas de 2021,
por isso está agendando essa Reunião Plenária Extraordinária exclusiva para a apresentação desse relatório, no dia 28
de janeiro as 12 horas.  O Conselheiro Adm. Udenir Silva solicitou a palavra para dar uma sugestão se lhe fosse
permi do, pois devido ao relatório ser extenso, por se tratar de informações de todas as diretorias, um relatório
gerencial e administra vo, solicitou que o mesmo fosse encaminhado com antecedência de 02 (dois) dias para que
todos lessem e que na hora da reunião caso houvesse algum dúvida, vesse mais celeridade na reunião. O Presidente
Adm. Jairo Brandizzi informou que assim seria feito e que a ideia ainda era de encaminhar com antecedência e que se
houvesse alguma manifestação ou alterações, que fossem encaminhadas antes da reunião.

10.4. O Vice Presidente Adm. Hélio Queiroz solicitou a palavra para parabenizar a todos pela excelente reunião, pois
que felizmente conseguiram realizar uma reunião sem confusão, brigas ou picuinhas, conseguiram cumprir a pauta
sem interrupções no recorde de 50 minutos. Informou ainda que deseja que as próximas reuniões sejam assim, sem
brigas ou picuinhas por bobeiras com coisas que só levam a inimizade, para que sempre haja essa paz nas reuniões,
pois  todos  são  conselheiros  que  trabalham  por  amor  ao  Conselho,  frisou  ainda  que  sabe  do  trabalho  que  o
Presidente Adm. Jairo Brandizzi e o Diretor Adm. Marcel Maués tem do para tocar o Conselho e que conhece o
Presidente há anos e que sabe que é um homem sério e que não é justo estarem trabalhando de graça e ter pessoas
para criar problemas. Terminou a fala dando parabéns a todos os Conselheiros e que todos os presentes tenham
consciência que o trabalho é para dar resultado e não para criar problemas que re a paz.

11 DELIBERAÇÕES:

11.1. Ata da 12ª R.P.O, aprovada por unanimidade.

11.2. Balancete mês de dezembro e Balanço Patrimonial, aprovado por unanimidade.

11.3. Calendário de reuniões de 2022, aprovado por unanimidade.

11.4. Indicação dos nomes para compor o Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal, aprovado
por maioria de votos.

11.5. Homologação de Registros, aprovado por unanimidade.

12. ENCERRAMENTO:

12.1 O Presidente Adm. Jairo Ubiraci Bap sta Salles Brandizzi agradeceu a presença de todos, parabenizou todas as
diretorias pelo excelente trabalho realizado, desejou saúde a todos, declarou encerrada a reunião às 12h 58 min. E
eu, Ana Cris na Evangelista da Silva Vidal, lavrei a presente ata, que depois de lida, e aprovada, será assinada pelos
Conselheiros presentes à reunião virtual.

Adm. Jairo Ubiraci Baptista Salles
Brandizzi
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CRA-DF 018564

Adm. Rodrigo Vidal da Costa
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Documento assinado eletronicamente por Adm. Marcel Pereira Maues de Faria, Diretor(a), em 22/02/2022, às
12:50, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Jairo Ubiraci Bap sta Salles Brandizzi, Presidente, em
22/02/2022, às 12:52, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Udenir de Oliveira Silva, Conselheiro(a), em 22/02/2022, às 12:52,
conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Vidal da Costa, Conselheiro(a), em 22/02/2022, às 14:35,
conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Flávia Cris na Reis Sulz Gonsalves, Conselheiro(a), em 22/02/2022, às
16:37, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Admª. Monica Cova Gama, Diretor(a), em 22/02/2022, às 17:33,
conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Andrei Jose Braga Mendes, Conselheiro(a), em 22/02/2022, às 18:22,
conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Helio Queiroz da Silva, Vice-Presidente, em 22/02/2022, às 18:37,
conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo da Silva Vieira, Conselheiro(a), em 23/02/2022, às 18:39,
conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Admª. Marcia Santos de Araujo, Conselheiro(a), em 25/02/2022, às
04:13, conforme horário oficial de Brasília.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código
verificador 1200465 e o código CRC 03D8E37A.
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