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 Ata da 4ª Reunião Plenária Ordinária do CRA-DF - Conselho Regional de Administração do
Distrito Federal

CNPJ/MF n° 01.264.266/0001-04
Realizada em 19 de abril de 2022.

 

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: realizada no dia 19 de abril de 2022, tendo início às 12h12min, de
forma híbrida.

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 explicou a ausência do Vice Presidente Adm. Hélio Queiroz, por
mo�vos pessoais e comunicou ainda que houve a tenta�va de convocar o suplente do Vice Presidente,
que é o Conselheiro Hiago Luan, porém ele explicou que não podia par�cipar, por estar no aeroporto
quase embarcando, então houve nova tenta�va de convocar o Conselheiro Adm. Eraldo Ricardo, e o
mesmo, não atendeu ao telefone, por fim, foi feita uma ligação para a Conselheira Admª Clo�lde Paião,
que também não atendeu ao telefone. Então em cumprimento ao tempo regimental, deu-se início a 4ª
Reunião Plenária Ordinária do CRA-DF.

6. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:

6.1. Não Houve.

7. ATA DA 3ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA: O Presidente Adm. Jairo Brandizzi, informou que essa Ata
foi encaminhada por e-mail e que houveram alguns ques�onamentos da parte da Conselheira Admª
Flavia Sulz, solicitando que constasse em Ata as falas dela, então o Presidente Adm. Jairo informou que
foram feitas as devidas alterações e submeteu-a a aprovação, e pediu que a mesma fosse assinada por
todos os Conselheiros. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi comunicou que a atualização do PCCS foi
encaminhada a todos os Conselheiros com 7 (sete) dias que antecedem a data do dia da Reunião Plenária
em curso, e que houve uma Reunião de Diretoria – Direx do dia 14 de abril de 2022 e que não houve
tempo hábil para   fazer as alterações necessárias, então ele comunicou que estava   re�rando o PCCS de
pauta e informou ainda que na Reunião da Direx, ficou decidido que a Diretora Admª Mônica Cova iria
fazer a atualização e apresentar na Diretoria e depois seria apresentado em Plenário. Em seguida o
Presidente Adm. Jairo Brandizzi passou a palavra para o Diretor de Administração e Finanças Adm. Marcel
Maués, para a apresentação e deliberação, do Balancete do mês de março de 2022.



8. COMUNICAÇÕES DAS DIRETORIAS/COMISSÕES:

8.1. O Diretor Adm. Marcel Maués procedeu com a apresentação do Parecer da CPAC/Nº4/2022/CRA-DF,
do processo SEI Nº476922.001496/2022-09, referente às contas do mês de março de 2022, com receitas
arrecadadas no valor de R$ 610.267,76(Seiscentos e dez mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta e
seis centavos). Despesas Realizadas no valor de R$488.565,27 (Quatrocentos e oitenta e oito mil,
quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos). Superávit do mês no valor de R$ 121.702,49
(Cento e vinte e um mil, setecentos e dois reais e quarenta e nove centavos). O Presidente Adm. Jairo
Brandizzi, colocou balancete de março em votação. A Diretora Admª Mônica Cova, pediu a palavra e disse
que até que fosse apresentada a programação das ações conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal e
Regimento Interno, ela manteria o voto dela pela reprovação das contas, a Diretora disse ainda que já
vinha falando isso em todas as reuniões e que quando o Diretor Adm. Marcel, apresentasse o relatório de
prestação de contas de forma diferente , ela mudaria o voto dela. A Diretora Admª Mônica disse que não
pode aprovar contas que ela não sabe onde o dinheiro está sendo gasto, porque orçamento para ela é
uma coisa e planejamento é outra, então ela votaria pela reprovação. A Diretora Admª Márcia Santos
também votou pela reprovação, explicando que para ela a previsão de despesas devia sim ocorrer nas
contas e que realmente precisa ter um planejamento do que irá acontecer no decorrer do ano e votou
pela reprovação. Então foi dada a palavra para a Conselheira Admª Flávia Sulz que disse que estava de
acordo com as Diretoras Mônica Cova e Márcia Santos e que também votaria pela reprovação por
enquanto e disse que sabia que daria tudo certo. O Balancete do mês de marco de 2022 foi aprovado
pela maioria dos votos. Registrados 6 (seis) votos a favor e 3 (três) votos contra.

9. RELATO DE PROCESSOS:

9.1. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi relatou os processos administra�vos os quais estão disponíveis no
SEI Nº: (476922.001639/2022-74), (476922.001645/2022-21), (476922.001646/2022-76), nos seguintes
termos:

a) Homologação dos Registros de Pessoa Física: 46 (quarenta e seis) Requerimentos de registro cadastral
formulados sendo: Administradores (31); Tecnólogos (11); Técnicos (03); Registro de Doutor (00); Mestre
(01). Os Processos foram homologados.

b) Homologação dos Registros de Pessoa Jurídica: 04 (quatro) Requerimentos de registro cadastral
formulados. Os Processos foram homologados.

c) Homologação de Registro Remido: 06 (seis): Requerimentos de registro remido formulados. 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 SEI de Nº
(476922.001507/2022-42), referente a Comissão Especial de Análise de Processos de Solicitação de
Cancelamento, Licença e Registro Remido, onde foram registrados 8 (oito) processos. Os processos foram
deferidos.

10.ASSUNTOS GERAIS

10.1. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi seguindo a pauta, colocou para deliberação a Alteração da
resolução do coworking. Ele informou que foi enviada uma minuta Processo Sei de Nº
(476922.001511/2022-19) para todos os Conselheiros, explicou que a minuta estava com data de janeiro
e sem número e que regimentalmente sendo aprovada, teria um número e que pelo regimento, a mesma
tem que ser passada pelo Plenário. O Presidente Adm. Jairo disse que foi encontrada uma Resolução do
ano de 2014 e que a mesma estava sendo atualizada e leu os ternos que constavam na Minuta SEI Nº
(1288485) e colocou-a para aprovação. A Diretora Admª Mônica Cova pediu a palavra e disse para o
Presidente Adm. Jairo que gostaria que essa alteração na Resolução fosse colocada em votação, ela disse
também que tem um montante onde ela fez uma análise prévia e sabe que existem despesas, mas que
existem muitas outras coisas as quais se devem correr atrás ao invés de cobrar do Administrador e sim
dar para eles a u�lização do espaço. Ela disse ainda que é contra cobrar e que esse uso deveria ser
gratuito para os Administradores. A Diretora Admª Mônica disse ainda que não exis�a marke�ng no



Conselho, falou também que quando vem um Administrador para a própria casa dele é a Diretora Admª
Mônica quem informa  para ele que ele pode usar  a casa de forma gratuita, a Diretora Admª Mônica
ainda disse que não votava pela rejeição da resolução e sim pelo voto de não cobrar do Administrador e
pediu que a fala dela ficasse registrada em Ata. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi tomou a palavra e disse
que manteria a alteração da resolução norma�va de u�lização e alteraria somente o valor para um custo
mais baixo. A Conselheira Adm.ª Flávia Sulz pediu a palavra para dar a seguinte sugestão: - Que se limite
o uso do espaço para o Administrador através de um determinado número de voucher de forma gratuita
e caso esse limite seja ultrapassado, aí tenha-se um custo para ele pagar. O Presidente Adm. Jairo
Brandizzi colocou a alteração da resolução norma�va de u�lização do espaço em votação para os demais
Conselheiros presentes. Então a Diretora Admª Márcia Santos votou pela gratuidade do uso do espaço. O
Conselheiro Adm. Rodrigo Vidal, perguntou para o Presidente Adm. Jairo Brandizzi se �nha um
levantamento detalhado do custo dessa locação, já com as despesas referentes a energia, limpezas, entre
outros? Então o Presidente Adm. Jairo Brandizzi informou que no momento não �nha esses valores. O
Conselheiro Adm. Rodrigo Vidal, disse que gostaria de saber, se fosse possível, ele falou ainda que talvez
não cobrar do Administrador fosse uma demonstração de apresso, mas que por outro ponto de vista, não
se pode sair por aí dando bene�cios sem fazer as contas, sem saber o quanto isso custa para o Conselho
para saber se pode ou não conceder o bene�cio da gratuidade. Então o Conselheiro Adm. Rodrigo Vidal
preferiu abster-se de votar até que �vesse um levantamento dos custos. O Conselheiro Adm. Eduardo
Vieira disse que deveria sim ter um valor que não fosse elevado, ou seja, um valor simbólico, para que
seja valorizado, e que também para que não haja o pensamento de que tudo que é de graça não tem
valor. Então ele disse que acredita que precisa ter uma regulamentação para o uso do espaço, falou
também que ele votaria pela aprovação mas que se faça uma reflexão melhor sobre o valor e que na
próxima Plenária, fosse apresentado um melhor valor. A Diretora Admª Mônica Cova, pediu a palavra e
sugeriu que esse assunto fosse re�rado de pauta e que o traga de volta na próxima Reunião Plenária. O
Presidente Adm. Jairo Brandizzi comunicou então que estava re�rando o assunto da pauta e que traria
novamente na próxima Plenária com os valores, com o auditório sendo ocupado por 30(trinta) pessoas
no mínimo ou até 50(cinquenta ) no máximo, até que termine a pandemia, u�lizando por 4(quatro) horas
durante a semana e por 8 (oito) horas nos finais de semana, ele disse ainda que traria a planilha com os
valores para que se possa chega a um denominador comum. Dando prosseguimento a reunião, o
Presidente Adm. Jairo Brandizzi comunicou a todos os Conselheiros que a par�r do mês de maio, as
próximas Reuniões Plenárias seriam de forma presencial, tendo em vista o controle da pandemia e o
pronunciamento do Ministro da Saúde, �rando o estado de emergência em relação a Covid. A Admª
Mônica Cova pediu a palavra e perguntou ao Presidente Adm. Jairo Brandizzi, se ele estava colocando em
votação na Plenária essa decisão e informou que o Regimento Interno permite a forma híbrida. A
Diretora Admª Mônica disse ainda que  isso deve ser votado em Plenária. Em resposta, o Presidente Adm.
Jairo Brandizzi, disse que ele como Presidente Coordenador das reuniões plenárias pode tomar essa
decisão. A Conselheira Admª Flávia Sulz pediu a palavra e disse que seria simpá�co fazer a votação, falou
também que esse modelo de forma híbrida vem funcionando muito bem e que também essas reuniões
presenciais no auditório gerariam custos maiores para o Conselho e disse que deveria sim ser feita uma
votação. A Diretora Admª Mônica Cova pediu a palavra e disse que a Plenária é soberana e que tem que
ser levada a votação. O Conselheiro Adm. Rodrigo Vidal pediu a palavra e falou que estava procurando no
Regimento Interno, onde que fala que o Presidente não tem o poder para retornar essa assembleia e que
é obrigatório que se decida em Plenário. Então o Presidente Adm. Jairo Brandizzi disse que não tem nada
que conste, e, que é o Presidente quem preside a reunião e que está no Regimento e ainda disse que
estava fazendo com base na Legislação. A Diretora Admª Mônica Cova, disse novamente que a Plenária
era soberana e que a par�cipação pode ser de forma híbrida. Então o Presidente Adm. Jairo Brandizzi
colocou em votação e disse que a proposta dele era que as reuniões plenárias a par�r do mês de maio
fossem presenciais. A Conselheira Admª Flávia Sulz, disse que a forma híbrida era excelente e votou
contra. A Diretora Admª Márcia Santos disse que o modo como está sendo, funciona muito bem e não vê
mo�vo para mudança e votou pelo sistema híbrido ou até mesmo que con�nuasse no modo on-line. O
Presidente Adm. Jairo Brandizzi citou o Art.22 da Resolução Norma�va Nº 607 do CFA que diz: “As
sessões do Plenário serão realizadas, preferencialmente, na sede do CRA, admi�ndo-se a par�cipação
dos membros por videoconferência, podendo em excepcionalmente ocorrerem em outro local mediante
jus�fica�va aprovada pelo colegiado.” Após a leitura da citação, o Presidente Adm. Jairo con�nuou com
a votação. Então a Diretora Admª Mônica Cova referiu uma palavra ao Conselheiro Adm. Rodrigo Vidal,



também citando a Resolução Norma�va Nº 607 do CFA e votou pela forma híbrida. Ela disse ainda que
achava deselegante o Presidente não permi�r a forma que eles querem que sejam as reuniões. Então o
Conselheiro Adm. Rodrigo Vidal pediu a palavra para dizer que havia ouvido anteriormente que a
assembleia era soberana e que de repente ela havia deixado de ser, e a fala dele foi interrompida pela
Diretora Admª Mônica que disse, que se o Conselheiro Adm. Rodrigo Vidal es�vesse interesse pelo
Conselho, ele teria feito coisas que ele nunca fez. Em resposta, o Conselheiro Adm. Rodrigo Vidal
perguntou para a Diretora Admª Mônica Cova o porquê dela estar se referindo a ele de tal maneira. Então
a Diretora Admª Mônica Cova disse que ela estava respondendo da forma que ele havia se referido
anteriormente a ela. O Conselheiro Adm. Rodrigo Vidal, pediu para ela relatar o que era para ele ter feito
e não fez. Em resposta a Diretora Admª Mônica Cova disse que deixaria para depois e que mais tarde
tudo viria à tona. Então o Conselheiro Adm. Rodrigo Vidal perguntou se a Diretora Admª Mônica Cova, o
estava ameaçando. A Diretora Admª Mônica Cova sorriu e disse que não �nha poder para ameaça-lo. A
Diretora Admª Mônica Cova disse ainda que, na gestão passada, ela votou a favor dele e agora ele estava
ques�onando coisas que ele mesmo havia votado. Em resposta o Conselheiro Adm. Rodrigo Vidal pediu
para que a Diretora Admª Mônica Cova lesse a gestão passada, bem como, quem eram os componentes
da mesma, pois, era a segunda vez que ela colocava essa questão em Plenária, e que ela não �nha
conhecimento do que ela estava falando, pois, ele não fez parte como membro da diretoria dessa gestão
e pediu que ela visse qual o cargo que ele ocupou na referida gestão. Então, a Diretora Admª Mônica
colocou em questão a venda da Van do Conselho e disse que o Conselheiro Adm. Rodrigo Vidal, sem
jus�fica�va alguma, foi a favor. Então em resposta o Conselheiro Adm. Rodrigo Vidal disse que esse foi o
voto dele e finalizou o assunto. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi tomou a palavra e falou para a Diretora
Admª Mônica Cova que esse assunto não estava em pauta e pediu que o Conselheiro Adm. Rodrigo Vidal
desse o voto dele sobre a volta das Reuniões Plenárias serem presenciais. E o Conselheiro Adm. Rodrigo
Vidal votou a favor. A Diretora Admª Márcia Santos pediu a palavra e disse que estava havendo uma má
interpretação do que estava escrito no texto que cita o Art. 22, e disse que onde no trecho onde aparece
a palavra excepcionalmente, ela frisou que não é exclusivamente e sim excepcionalmente, e que então se
algum membro optasse por par�cipar da reunião por vídeo conferência, esse membro teria todo o
direito. Então esse assunto que estava em pauta foi encerrado e ficou decidido por maioria dos votos,
com 6(seis) votos registrados a favor da Plenária de forma presencial. Foram também contabilizados
3(três) votos a favor da forma híbrida.

11. INSCRIÇÃO DE CONSELHEIROS

10.1. Não Houve.

11.1. Ata da 3ª R.P.O, aprovada por unanimidade.

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

11.3. Homologação de Registros, aprovado por unanimidade.

12. ENCERRAMENTO:

12.1O Presidente Adm. Jairo Brandizzi, retomou a palavra e agradeceu a todos os Conselheiros e
Conselheiras presentes. Desejou um excelente feriado a todos, desejou muita paz e saúde e declarou
encerrada a 4ª Reunião Plenária Ordinária de abril de 2022, às 13h 08 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 Udenir de Oliveira Silva, Conselheiro(a), em 24/05/2022,
às 12:36, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo da Silva Vieira, Conselheiro(a), em 24/05/2022,
às 12:36, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Flávia Cris�na Reis Sulz Gonsalves, Conselheiro(a), em
24/05/2022, às 12:37, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Marcel Pereira Maues de Faria, Diretor(a), em
24/05/2022, às 12:38, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Jairo Ubiraci Bap�sta Salles Brandizzi, Presidente,
em 24/05/2022, às 12:43, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Vidal da Costa, Conselheiro(a), em 24/05/2022,
às 15:02, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Admª. Monica Cova Gama, Diretor(a), em 07/06/2022, às
22:37, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Helio Queiroz da Silva, Vice-Presidente, em 08/06/2022,
às 15:40, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o
código verificador 1341602 e o código CRC A1AB9C88.

Referência: Processo nº 476922.001511/2022-19 SEI nº 1341602

https://sei.cfa.org.br/conferir

