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

CNPJ/MF n° 01.264.266/0001-04
Realizada em 10 de fevereiro de 2022.

 

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: realizada no dia 10 de fevereiro 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, 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. Cosmo Pereira
Gomes, Adm. Vanauey Ferreira Vieira, Admª Clo�lde Paião Correio de Sousa e Adm. Marlon Moisés de
Brito Araújo. 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 1ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA: O Presidente Adm. Jairo Brandizzi realizou então a
leitura da ata e colocou-a em votação, �veram 09 (nove) votos a favor e 01 uma abstenção da
Conselheira Adm. Flávia Sulz, pois a mesma informou que não recebeu em seu e-mail a ata. Aprovada por
maioria de votos. Registrado 09 (nove) votos a favor e 1 (uma) abstenção de voto.   

8. COMUNICAÇÕES DAS DIRETORIAS/COMISSÕES:

8.1. O Presidente do CRA-DF, seguindo a pauta da reunião, informou que esta reunião será exclusiva para
eleição da Comissão Eleitoral do CRA-DF, citou a Resolução do CFA nº 613, a qual no ar�go 11 informa
quem pode compor a Comissão, que deverá ser um Conselheiro Efe�vo que será o coordenador e dois
profissionais em administração devidamente em dias com o CRA. Citou ainda o ar�go 12, o qual informa
que não poderá compor a Comissão Eleitoral, que são os empregados do CRA ou CFA e os candidatos,
seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau. Citou ainda o ar�go 14, o qual fala
sobre a competência da Comissão que deverá examinar e julgar os pedidos de registro de chapa e julgar
as impugnações aos pedidos de registro de chapas. Após informar sobre a composição e a competência
da Comissão, o Presidente Adm. Jairo Brandizzi apresentou os nomes do Diretor Adm. Marcel Pereira
Maués de Faria candidato a coordenação da Comissão e os Administradores Cosmo Pereira Gomes e
Vanauey Ferreira Vieira para compor a Comissão como Membros, para eleição. Após a apresentação dos
nomes o Presidente Adm. Jairo Brandizzi colocou em discussão.

8.2. A Diretora Adm. Mônica Gama, informou que por se tratar de uma eleição o Presidente não poderia
indicar os nomes, perguntou ao plenário se dentre as mulheres presentes, alguma delas gostaria de fazer



parte da Comissão, pois acha importante a presença de uma mulher. Em resposta o Presidente informou
que não estava indicando e sim apresentado os nomes dos candidatos.

8.3. A Diretora Adm. Márcia Santos, solicitou a palavra para informar que na úl�ma reunião de diretoria
execu�va, foi informado sobre a eleição da Comissão, onde foi falado que se algum diretor �vesse
interesse em se candidatar poderia, e ela estava manifestando o interesse em fazer parte da Comissão
Eleitoral, a diretora informou que poderá contribuir muito com o sistema e que terá uma experiência
muito boa.

8.4. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi informou que a Diretora Adm. Márcia Santos, pode sim se
candidatar, porém deverá apresentar mais dois candidatos para serem membros, pois ela como
Conselheira Efe�va pode ser a coordenadora e precisaria de mais dois nomes para compor com ela a
Comissão Eleitoral.

8.5. A Conselheira Adm. Flávia Sulz, solicitou a palavra para informar que a Diretora Adm. Márcia Santos
está colocando seu nome para par�cipar da Comissão Eleitoral, pois os nomes que foram apresentados
podem ser alterados, e que se fosse o caso ela entraria como membro para eleição da comissão
juntamente com a Diretora Adm. Márcia Santos e se mais alguém do plenário �vesse interesse se
apresentaria.

8.6. O Diretor Adm. Andrei Mendes, solicitou a palavra para informar que entende que está havendo
apenas um pequeno equivoco, pois é somente a questão de nominar, pois não se trata de chapa e sim de
Comissão. Informou ainda que na úl�ma Direx o presidente colocou aberto para todos os diretores
presentes, a possibilidade de lançar nomes, então no momento da Direx apenas o Diretor Adm. Marcel
Maués lançou seu nome e que ficaria em aberto para apresentar na Plenária os dois nomes componentes
que agora foram apresentados, no caso os Administradores Vanauey e Cosmo. Ressaltou ainda que não
estaria vendo ilegalidade no processo.

8.7. A Diretora Adm. Márcia Santos solicitou a palavra para informar que acha que houve um equívoco
em relação aos entendimentos de como poderia se dar essa composição dessa Comissão diante do novo
Regimento Interno. A Diretora informou ainda que o procedimento permite a composição de uma
Comissão Eleitoral, que é o mo�vo da reunião, e que os Conselheiros presentes podem se candidatar e a
votação começa quando se candidatarem. Relatou ainda que se desmerecer, mas que há sim uma
preferência e que deve ser considerado de uma Conselheira Efe�va e que também é Diretora, que está
dentro do sistema e que deve fazer jus a essa Comissão Eleitoral, pois acredita que será uma experiência
boa e que no modo de ver dela, tem uma preferência sim, pois até pelo peso das decisões a serem
tomadas ali, reforçou que sem desmerecer o trabalho dos outros colegas administradores que neste
momento não estão compondo o sistema CFA/CRA’s. Disse então que, o que ela quer dizer para todos os
conselheiros presentes é que vai ser um trabalho muito bem feito, comprome�do com base nas
Resoluções e que se esse voto de confiança for lhe dado, será feito um excelente trabalho. Ressaltou por
fim que na Resolução não há impedi�vo de colocar um componente a mais na Comissão.

8.8. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi informou então que estaria ó�mo e que ficaria o Diretor Adm.
Marcel Maués como coordenador, a Diretora Adm. Márcia Santos e os Administradores Cosmo Pereira e
Vanauey Ferreira como membros.

8.9. A Diretora Adm. Mônica Gama informou que são só 03 (três) pessoas para compor e não 04 (quatro).

8.10. O Administrador Cosmo Pereira solicitou a palavra e informou que ouviu as argumentações e que
estaria abrindo mão de sua candidatura para uma das mulheres que querem fazer parte da Comissão, ao
final da fala o Adm. Cosmo pediu licença para se re�rar da reunião, agradecendo a todos.

8.11. O Presidente agradeceu a presença do Adm. Cosmo Pereira. Seguindo colocou em votação a eleição
da Comissão Eleitoral, com o coordenador o Diretor Adm. Marcel Maués e os membros a Diretora Adm.
Márcia Santos e Adm. Vanauey Ferreira. Aprovado por unanimidade, registrando assim 10 (dez) votos a
favor.

9. RELATO DE PROCESSOS:

9.1. Não houve

10. INSCRIÇÃO DE CONSELHEIROS



10.1 Não houve.

11 DELIBERAÇÕES:

11.1. Ata da 1ª R.P.E, aprovada por maioria de votos.

11.2. Comissão Eleitoral do CRA-DF, aprovado por unanimidade.

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 34 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

Diretora de Relações Institucionais

CRA-DF 013323

Admª 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 22/02/2022,
às 12:40, 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 12:52, 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 Flávia Cris�na Reis Sulz Gonsalves, Conselheiro(a), em
22/02/2022, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Andrei Jose Braga Mendes, Conselheiro(a), em
22/02/2022, às 18:20, 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.

Documento assinado eletronicamente por Admª. Marcia Santos de Araujo, Conselheiro(a), em
25/02/2022, às 04:03, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o
código verificador 1200467 e o código CRC FE744EF2.
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