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Ata da 1ª Reunião Plenária Extraordinária do CRA-DF - Conselho Regional de Administração do
Distrito Federal

CNPJ/MF n° 01.264.266/0001-04
Realizada em 28 de janeiro de 2022.

 

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: realizada no dia 28 de janeiro de 2022, tendo início às 12h05min,
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, Monica Cova Gama, Márcia Santos de Araújo, Udenir de Oliveira Silva, Eduardo da Silva Vieira,
Andrei José Braga Mendes e Rodrigo Vidal da Costa. Registrado a presença do Adm. Norton Ferraz
Sanches. 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: Não houve.

6. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:

6.1. Não houve.

7. ATA DA 9ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA: O Presidente Adm. Jairo Brandizzi realizou então a
leitura da ata e colocou-a em votação, �veram 9 (nove) votos a favor e um contrário da Diretora Adm.
Mônica Cova Gama. Aprovada por maioria de votos. Registrado 09 (nove) votos a favor e 1 (um) voto
contrário.   

8. COMUNICAÇÕES DAS DIRETORIAS/COMISSÕES:

8.1. O Presidente do CRA-DF, solicitou a inversão de pauta, onde gostaria de iniciar com as deliberações
das alterações de Comissões Permanentes e depois entrar no que foi combinado na úl�ma Reunião
Plenária Ordinária, onde o combinado foi que seria realizado uma Reunião Extraordinária para avaliar,
discu�r e aprovar o relatório de prestação de contas de 2021.

8.2. O Presidente do CRA-DF, apresentou a Minuta da Portaria de Comissão de Estudos e Avaliação de
Processos, para análise dos processos de solicitação de cancelamento, licença e remido do ano de 2021,
com a seguinte composição, o coordenador seria o Conselheiro Adm. Rodrigo Vidal, os membros Adm.
Igor Henrique e Gerciel Almeida e como apoio a Maria Cecília e Vitória Raquel. Solicitou que se possível o
Conselheiro Adm. Rodrigo Vidal, indicado para coordenar esta Comissão, aceite o convite. O Conselheiro
Adm. Rodrigo Vidal informou que aceita par�cipar da Comissão, como coordenador. O Presidente Adm.
Jairo Brandizzi, colocou a Minuta da Portaria em votação. A Diretora Adm. Mônica Gama, informou que
não estava sabendo o que estava sendo apresentado, que seria um assunto a passar na DIREX, informou
ainda que não entendeu e que gostaria de entender o que estava passando, pediu que o presidente não
economizasse nas palavras. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi, em resposta a Diretora Adm. Mônica



Gama, explicou que se tratava de uma Portaria a qual não é de Comissão Permanente e que esta não tem
necessidade de ser aprovada em Plenária, porém como ele tem feito isso sempre, passando todas as
portarias em plenária, ele estava apresentando esta também, informou ainda que foi sugestão do
Coordenador da área de registro. A Minuta da Portaria foi colocada em votação, sendo a mesma
aprovada por maioria de votos. Registrado 09 (nove) votos a favor e uma abstenção da Diretora Adm.
Mônica Cova Gama.

8.3. O Presidente do CRA-DF, informou que a Adm. Marilucia a qual era coordenadora da Comissão de
Análise de Contas, solicitou a saída da citada comissão, por mo�vos pessoais e de trabalho, deixou o
agradecimento ao trabalho fantás�co que a mesma realizou. Apresentou a Minuta de alteração da
Portaria de Comissão Permanente de Análise de Contas, com a seguinte composição, a coordenadora
seria a Conselheira Adm. Clo�lde Paião, os membros Adm. Astrogildo Melo e Adm. Sandro Jacintho. O
Presidente Adm. Jairo Brandizzi, colocou em discussão e votação, sendo a mesma aprovada por maioria
de votos. Registrado 08 (oito) votos a favor e 02 (duas) abstenções das Diretoras Adm. Márcia Santos e
Adm. Mônica Gama.

8.4. O Presidente do CRA-DF, apresentou a Minuta de alteração da Portaria de Comissão Permanente de
Licitação, com a seguinte composição, a coordenadora a Adm. Suelen Dias e os membros Adm. Márcia
Cris�na e Gerciel de Almeida. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi, colocou em discussão e votação, sendo a
mesma aprovada por unanimidade. Registrado 10 (dez) votos a favor.

8.5. O Presidente do CRA-DF Adm. Jairo Brandizzi, relatou que viu em 27 de janeiro, (data que antecede
essa reunião),  por volta das 20:30/21:00 horas, uma correspondência (o�cio) colocada no SEI, que foi
encaminhada pela Diretora Márcia e pela Diretora Mônica, à respeito do relatório de prestação de
contas, correspondência na qual, elas pedem o adiamento da reunião. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi
explicou que o prazo para a entrega do relatório de prestação de contas, tem como data limite de
entrega, o dia 31 de janeiro, ele ainda frisou que na úl�ma Reunião Plenária do dia 20 de janeiro de 2022,
havia combinado com todos os presentes, que hoje dia 28 de janeiro, às 12:00 horas teria essa reunião, e
caso seja necessária qualquer alteração, os Diretores informariam, de hoje 28 de janeiro até o dia 31 de
janeiro, para encaminhar ao CFA. O Presidente explicou que não respondeu porque não estava em um
local que pudesse acessar o SEI e que também não o fez, porque havia sido algo combinado, que o
relatório seria enviado para todos os conselheiros tomar conhecimento, informou ainda que foi enviado
na sexta feira dia 26 de janeiro às 11:36 horas, pois se algum diretor verificasse divergência, que
informasse para as devidas alterações. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi relatou que não recebeu
nenhuma solicitação de alteração. O Presidente disse que em dezembro de 2021, foi feita uma reunião
plenária exclusivamente para apresentar o relatório das a�vidades anuais de cada diretoria e que essa
reunião inclusive foi aberta para vários convidados. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi relatou ainda que
foi citado no O�cio encaminhado pelas diretoras, erros de português, onde o mesmo informou que até
segunda feira dia 31 de janeiro, estaria revisando para as devidas correções, agradecendo assim os
apontamentos das diretoras. Informou ainda que, tem no o�cio uma solicitação de adiamento da
plenária devido a não par�cipação das duas diretorias na elaboração do relatório. O Presidente informou
que em dezembro de 2021, foi solicitada para todas as diretorias que apresentassem todas as a�vidades
desenvolvidas no ano de 2021, para compor o relatório de prestação de contas e que em janeiro de 2022,
a Diretoria de Administração e Finanças solicitou novamente, onde todos os diretores encaminharam, e
com isso fechou o relatório de prestação de contas. Considerando todas as falas anteriores, o presidente
informou não ver mo�vos para adiamento da Reunião e nem da entrega no prazo es�pulado pelo CFA. O
Presidente Adm. Jairo Brandizzi, colocou o assunto em discussão.

8.6. A Conselheira Adm. Flávia Sulz, solicitou a palavra para informar que se duas diretoras colocaram
essa proposta é que provavelmente teria fundamento e que seria necessário escutar, pois fazem parte da
gestão, informou ainda que se não houvesse um acordo, a mesma iria se abster de votar.

8.7. A Diretora Adm. Márcia Santos, informou que o que todos os conselheiros precisam ter
conhecimento, é que o relatório de prestação de contas foi realizado pela equipe da Diretoria de
Administração e Finanças, e alguns dados estavam divergentes da Diretoria responsável pela área,
informou que os dados foram recebidos e não foram considerados, com isso a Diretora informa que algo
está errado e com isso estaria sinalizando dentro do plenário. A Diretora informou ainda que sabe que o



plenário exige votação de contas, mas todos os diretores e conselheiros tem poder opina�vo diante das
a�vidades relacionadas pela Diretoria de Administração e Finanças, mas o contrário não é verdadeiro, a
Diretoria de Administração e Finanças não tem poder opina�vo no que diz respeita as tarefas
desempenhadas, a�vidades e dados das outras Diretorias, disse ainda que não pode conferir uma espécie
de confusão quanto as competências atribuídas para cada um. A Diretora confirma que houve
divergência dos fatos que estão con�do no relatório de prestação de contas, não está fidedigno com o
que foi informado por estas duas Diretorias, relata ainda que procuraram entender qual era a divergência
de dados e essa análise não foi considerada, então se o Diretor da área não está podendo ser ouvido
diante de um relatório que cabe a ele mesmo assinar e se pronunciar diante do Federal, então estão com
sérios problemas de poder de votação, pois cada um foi eleito para cumprir o seu mandato, opinar e
votar, e se a par�r do momento que essa opinião não está se valendo, cai por terra todo o processo
eleitoral. Finalizou informando que precisam entender que houve divergência e que o pedido de
adiamento de plenária, foi para tão somente que os ajustes dos dados considerados, fossem realizados
para que segunda feira se cumpra o prazo do Federal, relatou que não haveria problema em passar o final
de semana trabalhando nesses ajustes para cumprimento do prazo, mas que no momento não aprovaria
o relatório da maneira que está, pois de sua área ela sabe os dados e cuida ela mesma.

8.8. O Diretor Adm. Marcel Maués, em resposta a Diretora Adm. Márcia, informou não entender a
posição da mesma, pois na sexta feira os dois conversaram e foi falado sobre as divergências, onde o
Diretor perguntou o que ela gostaria que fosse feito, e a mesma respondeu que queria que o número
correto constasse no relatório, o Diretor perguntou então se ela gostaria que os coordenadores
conversassem para resolver, e a mesma solicitou que o Diretor Adm. Marcel formalizasse por e-mail e
que haveria resposta do coordenador, e assim foi feito, no dia 25 de janeiro o coordenador de registro
respondeu com as seguintes palavras, dados apresentados pelo Alexandre estão corretos, as informações
apresentadas por mim foram gerais, incluindo as solicitações que ainda estão em análise, confirmo os
dados apresentados. O Diretor Adm. Marcel, informou que somente depois da resposta do coordenador
da área de fiscalização e registro, que finalizaram o relatório e subiram para conhecimento de todos,
porém o  diretor deixa claro que, estão abertos para correção, que não se negaram em momento algum
para alterar ou ajustar algo que precisasse, reforçou estar à disposição. O Diretor Adm. Marcel, informou
ainda que fizeram o trabalho de compilar as informações que é um documento que deve sair da
presidência, porém fizeram para ajudar, relatou que como a própria Diretora Adm. Márcia falou, que
ainda tem o final de semana para corrigir, o que o mesmo não vê problema algum em aprovar e apontar
as coisas que precisam ser ajustadas. Em resposta ao Diretor Adm. Marcel, a Diretora Adm. Márcia
Santos, informou que de repente, as coisas não foram da maneira como o Diretor falou, pois talvez nem
ele saiba, mas o coordenador da época o qual estava construindo o relatório, considerou alguns dados,
que talvez por ele ter mais experiência na área de cadastro, foi ques�onado, e após a saída dele da área
de registro ele não quis considerar os dados que são fidedignos da área e afirmou que o voto dela é pela
não aprovação do relatório devido a divergência de dados.

8.9. O Diretor Adm. Andrei Mendes, informou que mediante as colocações do Diretor Adm. Marcel com
as opiniões da Diretora Adm. Márcia Santos quanto a possibilidade dos acertos junto ao relatório no final
de semana, ele acompanha o Diretor Adm. Marcel, quanto da aprovação neste momento, mediante as
correções devidas, para o envio na segunda feira, resguardando o prazo de entrega no CFA.

8.10. A Diretora Adm. Mônica Gama, relatou que não aprova o relatório e informou que existe o
regimento interno o qual deve ser obedecido, informou ainda que a entrega do dia 26 para o dia 28 é
impossível pois trabalha em outros lugares também e existem divergências em sua área também.
Informou ainda que não aprova a ata pois não relata a realidade dos fatos. A Diretora relatou que está no
CRA-DF para trabalhar para a classe de administradores e que se a coisa es�ver certo ela aprova, mas que
não es�ver ela não aprova.

8.11. A Conselheira Adm. Flávia Sulz, informou que já que duas diretoras não aprovam o relatório, ela
acredita não ser o momento de iniciar votação. Informou ainda que é totalmente contra a aprovação e
que as mulheres tem que ser voz também nas reuniões.

8.12. A Diretora Adm. Márcia Santos informou que compactua com as falas da Conselheira Adm. Flávia
Sulz, pois é de extremo absurdo, duas diretoras se pronunciarem dentro de um plenário como esse e



informa que há divergências no relatório e ainda assim conselheiros estão aprovando um relatório onde
ela Diretora de Fiscalização e Registro está afirmando ter divergências, informou ainda que são votos
muito sérios, e que o engraçado é ser apenas com mulheres, pois não vê problemas entre os homens.

8.13. O Diretor Adm. Andrei Mendes, solicitou a palavra para primeiramente lembrar a todos os
conselheiros e conselheiras que no plenário não existe gêneros e sim pares que todos são conselheiros.
Informou também que relembrando a primeira palavra dita pelo Diretor Adm. Marcel Maués é de que
não vê problema algum em fazer as correções durante o final de semana, inclusive reforçando uma
solicitação da Diretora Adm. Márcia Santos que falou que tem coisas a serem feitas. O Diretor Adm.
Andrei informou que aprova mediante as falas do Diretor Adm. Marcel Maués, que haverá as devidas
alterações indicadas pelas Diretoras. Reforçou ainda que não existe gêneros no plenário e sim pares.

8.14. O Conselheiro Adm. Rodrigo Vidal, informou que gostaria de fazer um reforço as falas do Diretor
Adm. Andrei Mendes, onde não existe guerra de gêneros no plenário, informou que cada um deve
respeitar a opinião do outro, pois as vezes um ver as coisas de um jeito e outros de outro, e informou que
realmente não vê nada que o impeça a votação do relatório, porém mediante as falas tão eloquentes das
Diretoras Adm. Márcia e Mônica o mesmo gostaria de entender o que está pontuado no relatório que
impediria a aprovação do mesmo. Em resposta a Diretora Adm. Márcia Santos informou que as
divergências são em relação aos números de processos homologados e não homologados, informou que
gostaria apenas a correção desses números. O Conselheiro Adm. Rodrigo Vidal relatou que entendeu e
que então aprova o relatório com a ressalva de que sejam corrigidos os números informados pela
Diretora.

8.15. O Diretor Adm. Marcel informou mais uma vez que somente subiu o relatório após o ok da área, e
que entende que é passível de correção, informou que sabe os problemas que estão divergindo que é de
alinhar como é feito o recorte dentro do sistema, reforçou que pode colocar no relatório os números que
foram apresentados primeiros pelo setor. O Diretor aprovou o relatório com a ressalva do que foi dito
pela Diretora Adm. Márcia Santos, pois a Diretora informou que pode fazer as devidas correções e ele
pode ajudar sem problemas algum. O Diretor Adm. Marcel explicou como era composto o relatório, de
acordo com a Resolução Norma�va do CFA nº 570/2019. Finalizou informando que todo ajuste que deve
ser feito será feito e pediu desculpas a Diretora Adm. Márcia Santos por qualquer problema de
comunicação, porém irão corrigir sim, quantas vezes for necessário até a data de envio ao CFA.

8.16. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi, informou que irão corrigir as divergências do relatório das
Diretoras e que após as correções será enviado ao CFA, cumprindo os prazos postos, solicitou que se
houver mais alguma alteração que encaminhe por e-mail até as 14:00 horas de segunda feira em 31 de
janeiro de 2022. Colocou em votação, sendo o mesmo aprovado com 07 (sete) votos a favor e 03 (três)
votos das Conselheiras Adm. Flávia Sulz, Adm. Márcia Santos e Adm. Mônica Gama reprovando o
relatório.

9. RELATO DE PROCESSOS:

9.1. Não houve

10. INSCRIÇÃO DE CONSELHEIROS

10.1 Não houve.

11 DELIBERAÇÕES:

11.1. Ata da 9ª R.P.E, aprovada por maioria de votos.

11.2. Comissão de Estudos e avaliação de processos, aprovado por maioria de votos.

11.3. Comissão Permanente de Análise de Contas, aprovado por maioria de votos.

11.4. Comissão Permanente de Licitação, aprovado por unanimidade.

11.5. Relatório de prestação de Contas, aprovado por maioria de votos.

12. ENCERRAMENTO:

12.1 O Presidente Adm. Jairo Ubiraci Bap�sta Salles Brandizzi agradeceu a presença de todos, desejou
saúde a todos, declarou encerrada a reunião às 13h 31 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 

CRA-DF 006599

Adm. Hélio Queiroz da Silva

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
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Conselheiro
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Documento assinado eletronicamente por Adm. Jairo Ubiraci Bap�sta Salles Brandizzi, Presidente,
em 12/02/2022, às 09:27, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo da Silva Vieira, Conselheiro(a), em 22/02/2022,
às 12:39, conforme horário oficial de Brasília.

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 Udenir de Oliveira Silva, Conselheiro(a), em 22/02/2022,
às 12:51, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Flávia Cris�na Reis Sulz Gonsalves, Conselheiro(a), em
22/02/2022, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Admª. Monica Cova Gama, Diretor(a), em 22/02/2022, às
17:34, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Andrei Jose Braga Mendes, Conselheiro(a), em
22/02/2022, às 18:19, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Vidal da Costa, Conselheiro(a), em 23/02/2022,
às 12:00, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o
código verificador 1190613 e o código CRC 51BE5522.
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