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Ata da 3ª 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 março de 2022.

 

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: realizada no dia 22 de março de 2022, tendo início às 12h11min,
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, 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.

5. JUSTIFICATIVAS:

5.1.O Presidente Adm. Jairo Brandizzi, comunicou que o Vice Presidente Adm. Hélio Queiroz, fez login via
satélite na Reunião e que em seguida sua conexão caiu e ele não conseguiu mais retornar a conexão, pois
o mesmo estava em voo com des�no a Brasília. Jus�ficando-se assim a ausência do Vice Presidente na
reunião. Então o Presidente Adm. Jairo Brandizzi, solicitou que fosse convocado o Conselheiro Adm.
Hiago Luan Silva Ribeiro, que é o Suplente do Vice Presidente Adm. Hélio Queiroz. O Conselheiro Adm.
Hiago Luan informou que não poderia par�cipar da reunião, pois já estava em outra reunião. Então foi
convocada a Conselheira Admª Clo�lde Paião Correio de Sousa, que informou que também não podia
par�cipar. Então deu-se andamento a Reunião somente com 9 (nove) Conselheiros, uma vez que já havia
passado o tempo regimental.

6. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:

6.1. Não houve.

7. ATA DA 2ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA: O Presidente Adm. Jairo, informou que essa Ata foi
encaminhada por e-mail 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. A Diretora Admª Mônica
Cova, fez uma observação a respeito da data da Ata, a qual estava com a data do mês de janeiro. O
Presidente Adm. Jairo Brandizzi   informou que a mesma seria corrigida e a colocou em aprovação. 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
fevereiro de 2022.

8. COMUNICAÇÕES DAS DIRETORIAS/COMISSÕES:



8.1. O Diretor de Administração e Finanças Adm. Marcel Pereira Maués de Faria, informou que em uma
conversa entre os Diretores, ele recebeu uma sugestão para que ele mudasse a forma de apresentação
do relatório de prestação de contas de uma forma diferente, ao invés de somente fazer a leitura como de
prache. E assim ele o fez e comunicou que se ficasse boa essa nova forma de apresentação, ele
prosseguiria assim e se caso não ficasse, ele votaria a forma de apresentação de costume. Então ele
procedeu com a apresentação do Parecer da CPAC/Nº3/2022/CRA-DF do processo SEI Nº
476922.001018/2022-91, referente às contas do mês de fevereiro de 2022, com receitas arrecadadas no
valor de R$ 1.191.059,93 (Um milhão, cento e noventa e um mil, cinquenta e nove reais e noventa e três
centavos). Despesas Realizadas no valor de R$ 666.093,53 (Seiscentos e sessenta e seis mil, noventa e
três reais e cinquenta e três centavos). Superávit do mês no valor de R$ 524.966,40 (Quinhentos e vinte e
quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos). A Diretora Admª Mônica pediu a
palavra e disse que ia pela rejeição das contas pela falta de um planejamento  que está  sujeito  aos
limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, disse ainda que como ele não havia apresentado a programação
das metas e o sub resultado, ela não poderia aprovar as contas. Em resposta o Diretor Adm. Marcel
informou que o orçamento havia sido aprovado por todos, disse também que orçamento é o que se faz
durante todo o ano, disse que achava incoerente, mas que a Diretora poderia votar como ela quisesse. A
Conselheira Admª Flávia Sulz ao tomar a palavra, disse que toda mudança na apresentação é sempre
bem-vinda e que acompanhava a Diretora Admª Mônica Cova, e que foi excelente a colocação dela, disse
ainda que se o Diretor Adm. Marcel Maués apresentasse o relatório do orçado com o executado, assim
como a do mês anterior com a do mês seguinte e o futuro que se tem, ela achava que conseguia envolver
mais diretamente quem não está par�cipando no dia-a-dia das Diretorias do CRA. A Conselheira Admª
Flávia Sulz, fez ainda uma ressalva, dizendo que não viu no pagamento do mês de fevereiro na Prestação
de Contas, nada com relação ao Dia Internacional da Mulher, que se tem datas importantes e uma vez
que se querem envolver as mulheres nas tomadas de decisão do Conselho, seria uma situação
interessante ter feito orçamento para fazer algo relacionado a essa data, e que devido a isso, ela votou
pela reprovação das contas. Em seguida a Diretora Admª Márcia Santos tomou a palavra e disse que
acompanhava as Conselheiras Admª Monica Cova e Admª Flávia Sulz que colocaram os mo�vos, os quais
precisam ser seguidos pelos disposi�vos da Lei 4.320 e que essa legislação precisa ser seguida e votou
pela reprovação das contas. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi, colocou o balancete de fevereiro em
votação. Registrados 6 (seis) votos a favor e 3 (três) votos contra. Ao terminar a apresentação do relatório
de prestação de contas do mês de fevereiro de 2022, pelo Diretor Adm. Marcel Maués, o Presidente
Adm. Jairo Brandizzi, tomou novamente a palavra e informou que iria �rar de pauta da reunião, o assunto
referente a alteração da Comissão Permanente de É�ca e Disciplina, devido a ausência do vice Presidente
Adm. Hélio Queiroz, que é o Coordenador da CPED e comunicou que dentro do possível e da urgência
necessária, será marcada uma nova reunião para deliberar sobre o assunto.

9. RELATO DE PROCESSOS:

9.1. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi relatou os processos administra�vos os quais estão disponíveis no
SEI Nº: (476922.001047/2022-52), (476922.001048/2022-05), (476922.001051/2022-11),
(476922.001050/2022-76), nos seguintes termos:

a) Homologação dos Registros de Pessoa Física: 40 (quarenta) Requerimentos de registro cadastral
formulados sendo: Administradores (27); Tecnólogos (07); Técnicos (05); Registro de Doutor (1). 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): Requerimento de registro remido formulado. O Processo
foi homologado.

d) Homologação de Processo de Transferência PF: 01 (um): Requerimento de solicitação de transferência
de registro profissional para outro regional. Os Processos foram homologados.

9.2 O Presidente Adm. Jairo Brandizzi fez o relato de Julgamento de Processos de Nº 65/2022/CRA-DF,
referente a Comissão Especial de Análise de Processos de Solicitação de Cancelamento, Licença e Registro
Remido, onde foram registrados 83 (oitenta e três) processos. Os processos foram deferidos.



10.ASSUNTOS GERAIS

10.1.O Diretor de Desenvolvimento Profissional Adm. Andrei José Braga Mendes, solicitou a palavra para
relatar que chegou até ele o pedido de uma registrada, a solicitação de um cer�ficado do CONPRA
realizado no ano de 2015 e que somente agora no ano de 2022 ela solicitou o cer�ficado, alegando que é
uma solicitação do TRT, a preocupação do Diretor Adm. Andrei Mendes é que no próximo CONPRA, que
se coloque dentro das norma�vas, um prazo limite para solicitar a cer�ficação, uma vez que já se
passaram 7 (sete) anos e essa registrada pode fazer essa solicitação, para uso de um álibi qualquer ou até
mesmo uma outra espécie de mal uso, até que se prove o contrário. O Diretor Adm. Andrei Mendes
comunicou também que consultou a Coordenação Jurídica e a mesma disse que caso haja a comprovação
que a registrada efe�vamente fez, então não se vê preocupação desde que conste que é uma segunda
via, uma vez que do ano de 2015 para o ano de 2022 são 7 (sete) anos e já se passaram outras gestões e
seria assinado pelo Presidente atual. O Diretor Adm. Andrei informou ainda que já está sendo feito um
levantamento no CRA-DF em relação a essa solicitação, onde foi encontrado apenas um cer�ficado de
pagamento, mas não foi encontrado o processo de prestação de conta do ano de 2015, que estaria junto
ao arquivo morto com a empresa que faz a guarda para o CRA-DF. Então o Diretor Adm. Andrei explicou
que trouxe esse caso a Reunião para ouvir dos Conselheiros, qual a medida certa a ser tomada. A
Conselheira Admª Flávia Sulz, solicitou a palavra e disse que seria ideal fazer uma pesquisa do tempo que
se tem para arquivar, uma vez que se for um tempo já passado, existe um legislação à favor do Conselho,
em não fornecer, pois mesmo sendo uma segunda via, a pessoa que irá receber não irá se atentar que é
uma segunda via e terá um álibi da mesma forma e da mesma forma o Conselho é uma empresa idônea e
que pode estar atestando uma ocorrência de fatos. Então por decisão de todos os Conselheiros
presentes, irá se fazer uma busca aprofundada desses documentos para chegar a uma conclusão de
emissão desse Cer�ficado. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi, retomou a palavra para falar para os
Conselheiros de um Manifesto de apoio ao pleito de isonomia salarial dos Profissionais em Administração
com demais profissionais de nível superior da SES-DF. Oficio que consta no Processo SEI nº
476922.001104/2022-01, o qual foi des�nado ao Governador do Distrito Federal, Senhor Ibaneis Rocha.
O Presidente procedeu com a leitura do O�cio e pediu que ao término da Reunião, todos os Conselheiros
assinassem a lista de presença da reunião em curso, que assinassem também a Ata da 2ª Reunião
Plenária Ordinária e também o O�cio lido. A Diretora Admª Mônica Cova Gama pediu a palavra para
informar que esteve com o Chefe da Casa Civil durante o Congresso Inspirando Mulheres
Administradoras, que ocorreu no mês de março de 2022, no Rio Grande do Sul, e ele disse que o que ela
precisasse em relação ao Governador Senhor Ibaneis Rocha, o Chefe da Casa Civil a ajudaria. A Diretora
Admª Mônica Cova, disse ainda que se o Conselho �vesse um entendimento melhor entre eles, e
unissem forças ao invés de prá�cas de ações isoladas, eles teriam um Conselho bem mais forte. A
Diretora Admª Mônica Cova falou também sobre a competência da Diretoria de Relações Ins�tucionais, a
qual ela é diretora e citou o Art.42 do Regimento Interno, se pronunciou sobre um evento que acontecerá
no dia 30 de março de 2022, que se trata da entrega do Prêmio Guerreiro Ramos, e que ela por ser
Diretora de Relações Ins�tucionais, não foi comunicada. O Conselheiro Adm. Andrei José Braga Mendes,
Diretor de Desenvolvimento Profissional, tomou a fala e explicou que não era ele quem estava fazendo o
evento, explicou também que a Diretoria dele recebeu do Conselho Federal de Administração a
premiação do Prêmio Guerreiro Ramos para fazer a remessa via Correios desses gloriados. Falou que
também que em uma conversa dele com o Presidente Adm. Jairo Brandizzi, eles �veram a ideia de trazer
esses registrados para receber essa premiação na casa deles, onde eles são registrados, que é o CRA-DF,
inclusive com a presença do Presidente do CFA, o Adm. Mauro Kreuz. O Diretor Adm. Andrei disse ainda
que nessa Reunião ele faria o convite aos Diretores para essa premiação. Em seguida, O Diretor Adm.
Marcel Maués, solicitou a palavra para falar sobre a forma de apresentação do relatório de prestação de
contas, sobre a reprovação de alguns membros do Conselho e sobre as crí�cas que ele vem sofrendo, no
que diz respeito as contas e a forma de apresentação das mesmas. O Diretor disse ainda que está aberto
para sugestões e que para ele é um desgaste muito grande, pois ele se esforça para fazer o que é pedido
e sugerido, pois quando chega no momento da entrega, ele recebe crí�cas inesperadas. O Diretor Adm.
Marcel Maués ainda falou do prazo de entrega do relatório de prestação de contas, pois ele entregou
esse relatório com quase 10 (dez) dias de antecedência e ele não recebeu nenhum comentário, para
quando chegar o dia da apresentação o relatório ser rejeitado. A Conselheira Admª Flávia pediu a palavra
novamente e disse que o Diretor Admº Marcel teve uma fala equivocada, pois o relatório apresentado no



mês anterior foi aprovado por unanimidade e que esse é um modelo de melhoria con�nua, então o
Diretor Admº Marcel �nha que estar aberto para novas sugestões. A Diretora Admª Mônica Cova, pediu a
palavra e disse ao Diretor Admº Marcel que ele faça um detalhamento do orçamento, das ações do que
estão sendo feitas. Pediu também que se tenha um embasamento para que o relatório seja entendido. O
Diretor Adm. Marcel Maués, não se pronunciou.

11. INSCRIÇÃO DE CONSELHEIROS

10.1. Não Houve.

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

11.2. Balancete mês de fevereiro, aprovado por maioria dos votos.

11.3. Homologação de Registros, aprovado por unanimidade.

12. ENCERRAMENTO:

12.1 O Presidente Adm. Jairo Brandizzi, retomou a palavra e agradeceu  a todos os Conselheiros e
Conselheiras presentes, parabenizou a todas as mulheres de uma forma geral, frisando ainda as
administradoras e as tecnólogas, as elogiou dizendo que elas são guerreiras, vencedoras e pediu a Deus
que abençoasse a elas, aos Conselheiros presentes e aos seus familiares também. Desejou uma excelente
semana e paz a todos e declarou encerrada a 3ª Reunião Plenária Ordinária de março de 2022, às 13h 09
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.
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Documento assinado eletronicamente por Andrei Jose Braga Mendes, Conselheiro(a), em
19/04/2022, às 14:55, conforme horário oficial de Brasília.
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26/04/2022, às 09:41, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo da Silva Vieira, Conselheiro(a), em 24/05/2022,
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Documento assinado eletronicamente por Helio Queiroz da Silva, Vice-Presidente, em 08/06/2022,
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