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Ata da 2ª Reunião Plenária Ordinária do CRA-DF - Conselho Regional de Administração do
Distrito Federal

CNPJ/MF n° 01.264.266/0001-04
Realizada em 22 de fevereiro de 2022.

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: realizada no dia 22 de fevereiro de 2022, tendo início às 12h12min,
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, Mônica 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 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. Onde o Presidente Adm. Jairo Ubiraci Bap�sta
Salles  Brandizzi  abriu  a  reunião  ,solicitando que  os  Conselheiros  assinassem as  Atas  das  reuniões  já
acontecidas, mas que ainda não haviam sido assinadas, frisando exclusivamente a Ata da 1ª R.P.E, que
precisar  estar  assinada  para  que  se  possa  dar  andamento  na  publicação  da  Comissão  Permanente
Eleitoral. O Presidente Adm. Jairo, explicou que por mo�vos de saúde(cirurgia odontológica), iria somente
abrir a reunião, e em seguida solicitou ao Vice Presidente Hélio Queiroz, para conduzir os trabalhos da 2ª
Reunião   Plenária Ordinária do CRA-DF.

5. JUSTIFICATIVAS:

5.1. Não houve.

6. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:

6.1. Não houve.

7.  ATA DA 1ª  REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA: O Presidente  Adm.  Jairo,  informou que  essa  Ata  foi
enviada por e-mail no dia 16 de fevereiro de 2022 e que não houve nenhum pedido de alteração da
mesma,  então  ele  submeteu-a  a  aprovação  e  pediu  que  a  mesma  fosse  assinada  por  todos  os
Conselheiros.   

7.1.ATA DA 2ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA: O Presidente Adm. Jairo, informou que essa Ata
também foi enviada por e-mail  no dia 16 de fevereiro de 2022 e que não houve nenhum pedido de
alteração da mesma, então ele submeteu-a a aprovação e pediu que a mesma fosse assinada por todos os
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Conselheiros.  Em  seguida  o  Presidente  Adm.  Jairo  Brandizzi  passou  a  palavra  para  o  Diretor  de
Administração e Finanças Adm. Marcel Pereira Maués de Faria, para a apresentação e deliberação, do
Balancete do mês de janeiro de 2022.

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  CPAC/Nº2/2022/CRA-DF,  CPAC/Nº2/2022/CRA-DF,  do  processo  SEI  Nº
476922.000679/2022-07, referente às contas do mês de janeiro de 2022, com receitas arrecadadas no
valor de R$ 1.235.952,11 (Um milhão duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais e
onze  centavos).  Despesas  Realizadas  no  valor  de  R$  589.357,95  (Quinhentos  e  oitenta  e  nove  mil,
trezentos  e  cinquenta  e  sete  reais  e  noventa  e  cinco  centavos).  Superávit  do  mês  no  valor  de  R$
646.594,16 (Seiscentos e quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos).O
Diretor Adm Marcel Maués fez um relato posi�vo, afirmando essa foi a melhor arrecadação financeira
desde  o  ano  de  2016,  nesse  valor  de  R$  1.235.952,11  (Um  milhão  duzentos  e  trinta  e  cinco  mil,
novecentos  e  cinquenta  e  dois  reais  e  onze  centavos).  O  Presidente  Adm.  Jairo  Brandizzi,  colocou o
balancete de janeiro de 2022 em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Registrado 10
(dez) votos a favor.

9. RELATO DE PROCESSOS:

9.1. O Vice Presidente Adm. Hélio Queirós relatou os processos administra�vos os quais estão disponíveis
no  SEI  Nº:  (476922.000689/2022-34),  (476922.000690/2022-69),  (476922.000693/2022-01)  e
(476922.000696/2022-36), nos seguintes termos:

a) Homologação dos Registros de Pessoa Física: 112 (cento de doze) Requerimentos de registro cadastral
formulados  sendo:  Administradores  (36);  Tecnólogos  (22);  Técnicos  (54).   Os  Processos  foram
homologados.

b) Homologação  dos  Registros  de  Pessoa  Jurídica:  02  (dois)  Requerimentos  de  registro  cadastral
formulados. Os Processos foram homologados.

c) Homologação de Registro Remido: 02 (dois): Requerimentos de registro remido formulado. O Processo
foi homologado.

d)  Homologação  de  Processo  de  Transferência  PF:  04  (quatro):  Requerimentos  de  solicitação  de
transferência de registro profissional para outro regional. Os Processos foram homologados.

9.2 O Vice-Presidente Adm. Hélio  Queiroz  da Silva  relatou para que todos �vessem ciência,  um fato
referente ao processo no SEI de Nº 476922.000656/2022-94, do Adm. Marcelo Gonçalves Esper que está
tramitando dentro do CRA-DF, desde o ano de 1996, o Vice-Presidente fez a exposição dos fatos e colocou
em deliberação o cancelamento do processo referido. A Admª. Flávia Cris�na Reis Sulz Gonsalves pediu a
palavra e disse que esse era um assunto extremamente sério, que era preciso fazer uma análise mais
apurada e absteve-se da aprovação em cancelar o processo. O Vice- Presidente   disse que entende a
posição da Conselheira Admª Flávia Sulz, mas que por uma questão de direitos, é importante entender
que  e  uma  vez  que  o  Conselho  não  tem  documentos  que  comprovem  que  foram  mandados  os
documentos via Correios para ele, e que também não tem nenhum documento de AR, então só existem
dois caminhos a serem tomados; um que é provar que realmente foi mandando o documento para ele e o
outro é isenta-lo de todo o passado e �rar o nome dele do SPC, o Vice- Presidente pediu para que a Admª
Conselheira Flávia Sulz  considerasse essa situação por questões de direitos e que de agora em diante
tentar não cometer mais esse �po de erro. E que esse fato será colocado em Ata em observação para que
se tenha mais cuidados para que isso não aconteça novamente, até mesmo para que o Conselho não
corra o risco de sofrer uma ação de indenização. A Conselheira Flávia Sulz disse que entendia a situação,
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porém con�nuou em abstenção. Em seguida a Diretora Admª Márcia Santos pediu a palavra e pediu que
fossem esclarecidos alguns fatos e logo após ela disse que iria analisar um pouco mais à fundo esse relato.
Então o Vice Presidente Adm. Hélio Queiroz sugeriu que se fosse o caso, fazer uma pedida de vistas desse
processo, para uma melhor análise dos autos, par uma avaliação profunda e posteriormente submeter
esse caso a uma nova votação. A Diretora Admª Márcia concordou em pedir vistas desse processo e
absteve-se em aprovar o cancelamento e disse que na próxima reunião entraria como relatora do mesmo.
A Diretora Admª Mônica Cova Gama pediu a palavra para pedir esclarecimento do referido processo,
sobre o prazo dessa dívida. O Vice Presidente explicou que essa dívida ultrapassa há 16 anos e até 5 anos
de decadência  e  sugeriu  que  fosse  mesmo feito  o  pedido de  vistas  e  que  na  próxima reunião  esse
processo fosse colocado novamente em pauta. A Diretora Admª Márcia pediu a palavra para fazer o relato
de um processo de fiscalização de pessoa �sica SEI nº 476922.000543/2022-99, referente a Admª Edna,
que é lotada no Ministério da Saúde, cuja administradora foi in�mada no Ministério e não manifestou
defesa. Informou também que o Ministério sabe que ela está irregular e informou ainda que ela também
recebeu um o�cio de in�mação no endereço residencial dela também. A Admª Flávia Cris�na tomou a
palavra e disse que achava que essa era uma matéria diferente para ser tratada em reunião, pois uma vez
que esse assunto é colocado em pauta, o nome da pessoa citada fica exposto em uma Ata que ficará
publicizada em página principal  e  que se  trata  de um critério  de  exposição muito  grande para  uma
cobrança e explicou que por mais que a pessoa esteja errada,  ela precisa ser resguardada. Então foi
sugerido por alguns membros do Conselho, que ao invés de se colocar o nome da pessoa in�mada no
processo, que seja colocado somente o número de registro dele, evitando-se assim uma maior exposição,
para que se possa trabalhar com sigilo da informação. A Diretora Admª Márcia Santos salientou que esses
processos  de  fiscalização  que  são  relatados  em  reunião,  o  nome  e  os  dados  do  profissional,  ficam
somente entre os Conselheiros.

10.ASSUNTOS GERAIS

10.1.O Vice Presidente Adm. Hélio Queiroz, parabenizou a Diretora Admª Mônica Cova, pela intervenção
dela junto ao Senado Federal, por ela ter conseguido trazer para o Conselho a Governaria de Rotery, com
projetos para mulheres, dizendo que são ações muito boas para o Conselho. A Diretora Admª Mônica
Cova o agradeceu.

11. INSCRIÇÃO DE CONSELHEIROS

10.1. Não Houve.

11.1. Ata da 2ª R.P.O, aprovada por unanimidade.

11.2. Balancete mês de janeiro, aprovado por unanimidade.

11.3. Homologação de Registros, aprovado por unanimidade.

12. ENCERRAMENTO:

12.1  O Vice Presidente Adm. Hélio Queiroz agradeceu a presença de todos,  declarou encerrada a 2ª
Reunião Plenária Ordinária de fevereiro de 2022, às 12h 47 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

Presidente 

Adm. Hélio Queiroz da Silva

Vice-Presidente

SEI/CFA - 1248066 - Ata Plenária https://sei.cfa.org.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_w...

3 of 5 25/04/2022 09:34



CRA-DF 006599 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

Adm. 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 Eduardo da Silva Vieira, Conselheiro(a), em 22/03/2022,
às 13:08, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Udenir de Oliveira Silva, Conselheiro(a), em 22/03/2022,
às 13:09, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Jairo Ubiraci Bap�sta Salles Brandizzi, Presidente,
em 22/03/2022, às 13:14, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Marcel Pereira Maues de Faria, Diretor(a), em
22/03/2022, às 14:27, conforme horário oficial de Brasília.
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Documento assinado eletronicamente por Andrei Jose Braga Mendes, Conselheiro(a), em
22/03/2022, às 14:39, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Vidal da Costa, Conselheiro(a), em 23/03/2022,
às 00:56, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Admª. Marcia Santos de Araujo, Conselheiro(a), em
19/04/2022, às 13:19, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Flávia Cris�na Reis Sulz Gonsalves, Conselheiro(a), em
19/04/2022, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o
código verificador 1248066 e o código CRC 206E4D10.

Referência: Processo nº 476922.000723/2022-71 SEI nº 1248066
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