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Ata da 5ª Reunião Plenária Extraordinária do CRA-DF - Conselho Regional de Administração do

Distrito Federal

CNPJ/MF n° 01.264.266/0001-04

Realizada em 27 de julho de 2022.

 

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: realizada no dia 27 de julho de 2022, tendo início às 12h11min, 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,
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, Eraldo Ricardo dos
Santos, 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.

5. JUSTIFICATIVAS: A ausência da Conselheira Admª Flávia Cris�na Reis Sulz Gonsalves, ocorreu por
mo�vos de saúde.

6. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:

6.1. Não houve.

7. COMUNICAÇÕES DAS DIRETORIAS/COMISSÕES:

7.1. O Presidente do CRA-DF, Adm. Jairo Ubiraci Bap�sta Salles Brandizzi, informou que, iria inverter os
itens da pauta da Reunião e avisou que iria falar primeiramente sobre a Atualização do Regimento
Interno Padrão do CFA, e em seguida falaria sobre a Recons�tuição da Comissão Permanente de É�ca e
Disciplina do CRA-DF. Então,  procedeu com uma breve  leitura da Nota Técnica elaborada pela
Presidência do CRA-DF,onde cita a reunião realizada pelo CFA, no dia 13 de maio de 2022, onde foi
aprovado o Regimento Interno Padrão dos CRAs, a ser adotado  no Sistema . Ele informou que, na 6ª
Reunião Plenária realizada pelo CFA, foi aprovado o novo Modelo de Regimento Interno que deverá ser
seguido por todos os Conselhos Regionais, dentro de suas especificidades, caso haja alguma. O
Presidente Adm. Jairo Brandizzi, disse que, já visando promover a Atualização do Regimento Interno do
CRA-DF, em obediência ao previsto na Letra f do Ar�go 8º da Lei Nº 4769 de 1965, que criou a profissão,
seguindo a proposta enviada pelo CFA, estaria encaminhando para conhecimento dos Membros do
Plenário do CRA-DF, o Novo Regimento Interno, e que, o mesmo ainda seria subme�do ao CFA, para
exame, análise, reprovação ou aprovação. Em seguida, ele apresentou para deliberação, colocando em
aprovação o que será a Proposta do Novo Regimento Interno do CRA-DF, atendendo ao padrão
determinado pelo CFA.  O Presidente Adm. Jairo Brandizzi disse que, todos os Conselheiros já haviam
recebido esse novo modelo de atualização e disse que, o novo modelo estava bem próximo ao modelo
anterior,de quando a Diretora Admª Mônica Cova, era Coordenada da Comissão, na época em que se era



necessário criar uma comissão e que,atualmente a exigência é que essa atualização seja subme�da ao
CFA.

7.2 A Diretora de Relações Ins�tucionais, Admª Mônica Cova, solicitou a palavra e disse que, ela achava
que todos leram o novo modelo, mas que ela �nha alguns apontamentos que mereciam uma melhor
atenção. Disse que, na época de sua coordenação foi criada uma portaria e colocou em dúvida, o fato
dessa portaria estar ou não, ainda em vigência. O Presidente Adm. Jairo Brandizzi, explicou que se ele não
es�vesse enganado, no ano passado no mês de junho ou julho, a portaria havia deixado de exis�r após a
aprovação em Plenário, pois a mesma foi criada somente para fazer o que foi feito na época, e elogiou,
dizendo que foi muito bem feito no período. Então a Diretora Admª Mônica Cova disse que, não entendia
dessa forma e que achava que deveria ter sido revogada ou ter sido criada nova portaria. O Presidente
explicou para ela que, não é mais necessário criar comissão para determinado assunto. A Diretora Admª
Mônica disse que não estava de acordo com a alteração, e falou que após ler as atualizações, ela gostaria
de aprovar, mas que haviam alguns pontos que foram modificados e que não estavam condizentes com
as necessidades do CRA-DF, ela disse que, isso deveria ser tratado antes entre ela e o Presidente, para
depois ser levada ao Plenário.O Presidente Adm. Jairo Brandizzi, explicou para a Diretora Admª Mônica
que não existe mais a referida portaria, que a mesma foi revogada e que não há necessidade de portaria,
uma vez que o regimento é subme�do ao CFA, pois é ele quem analisa. O Presidente Adm. Jairo Brandizi
falou que, iria enviar a proposta ao CFA e caso esse novo modelo seja aprovado, ao chegar no final de
ano, a nova gestão, caso venha a não gostar, ela pode solicitar mudança. Em resposta a Diretora Admª
Mônica disse que tem a ciência que todos leram a nova proposta de Atualização do Regimento e que era
certeza que alguém �nha algo a dizer. Então o Presidente disse que, não foi apresentada nenhuma
solicitação e nem sugestão. A Diretora Mônica disse então que, viu coisas que ela não gostaria que
es�vessem no Regimento. O Presidente disse que, encaminharia ao CFA para análise e em seguida
colocou a Proposta de Atualização do Regimento Padrão do CRA em votação.

7.4. No momento de proferir o seu voto, a Diretora Admª Mônica disse que não aprovaria e pediu que
fosse re�rada de pauta da reunião, a referida proposta. Em resposta, o Presidente falou que, aceitava a
reprovação por parte dela, mas que, não re�raria de pauta. A Diretora Admª Mônica pediu novamente
para re�rar de pauta e disse que o Presidente não havia tratado com ela e pediu novamente para que
fosse re�rada de pauta, pois ela não �nha conhecimento geral dos fatos. Em resposta o Presidente disse
que, eles são em 10(dez) membros no Plenário e que não re�raria de pauta.

7.5 Em ato con�nuo, o Presidente perguntou qual seria o voto da Diretora de Registro e Fiscalização,
Admª Márcia Santos de Araújo, em resposta ela disse que, leu todo o processo e que se tem uma
comissão , ela não concorda com os fatos e em seguida ela votou pela reprovação. A Diretora Admª
Márcia permaneceu na insistência que, havia sim uma portaria em vigência e disse novamente que
reprovaria.

7.6. Em ato con�nuo, o Presidente procedeu com a votação. Ao término da mesma, foram registrados,08
(oito) votos pela aprovação e 02 (dois) votos pela reprovação. Foram registrados 10(dez) votos.

7.7. A Diretora Mônica tomou a palavra novamente e disse que, como sempre são 08 (oito) votos
masculinos e 02(dois) votos femininos. Ela disse ainda que, o Presidente Adm. Jairo Brandizzi, não
prezava pelo CPF dele e que ela, pontuaria para ele as coisas erradas que ele estava fazendo e que levaria
para todas as Plenárias, ela disse ainda que levaria o Presidente e junto com ele , todos que estavam de
acordo com ele. Ela ainda ques�onou o fato do Conselheiro Adm. Eraldo Santos, estar a par do
Regimento. Em resposta, o Presidente Adm. Jairo Brandizzi, respondeu que sim, que ele estava a par, e
que ele era uma pessoa de um grande competência e disse ainda que, ele estava subs�tuindo a
Conselheira Flávia, explicando que, tentou-se fazer contato com a Suplente dela e na tenta�va, sem êxito,
foi convocado então, o Conselheiro Adm. Eraldo Santos.

8.8. Dando con�nuidade a pauta, o Presidente Adm. Jairo falou sobre a Recons�tuição da Comissão
Permanente de É�ca e Disciplina do CRA-DF. Ele informou que na úl�ma Reunião Plenária que tratou
desse tema, foi apresentado um Parecer do Jurídico do CRA-DF, que fala da Resolução Nº 538/2018 que
norma�za a Comissão de É�ca e Disciplina, e procedeu com a leitura do 1º e do 3º Ar�go da referida
Resolução. Ao terminar a leitura dos Ar�gos, o Presidente informou que após ampla discussão em
reunião passada, ele encerrou a reunião e pediu orientações ao Jurídico do CFA. O Juridico do CFA



encaminhou um memorando, o qual o Presidente procedeu com a leitura. O Jurídico do CFA concorda
com o Parecer do Jurídico do CRA-DF. Então o Presidente disse que, o CRA, tem 10 (dez) Conselheiros
Efe�vos e que �rando-se o Presidente, todos os outros 09(nove) estão plenamente habilitados para
compor a Comissão de É�ca. Ele disse ainda que, precisa recompor a Comissão por um Coordenador que
tem que ser um Conselheiro Efe�vo e por um Membro que tem que ser um profissional de Administração
que esteja regularmente em dias, para que se de con�nuidade aos trabalhos. Então o Presidente Adm.
Jairo Brandizzi, colocou em discussão e pediu que os Conselheiros se apresentassem.

8.9. A Diretora Admª Mônica Cova, solicitou a palavra e disse que, se orientou com uma advogada
experiente em Conselhos e que foi aconselhada a não assumir como Coordenadora da referida Comissão.
Ela ainda voltou ao item anterior da pauta, falando sobre a portaria do Regimento Interno, e disse que, se
informou sobre prazos e falou para o Presidente que ele deveria ter uma melhor assessoria junto a ele,
pois se ele não revoga a portaria, essa tem validade por 02 (dois) anos. Em seguida, ela disse que não iria
assumir a Comissão de É�ca.

8.10. Em ato con�nuo, o Presidente Adm. Jairo Brandizzi informou que com a desistência da Diretora
Admª Mônica, ele teria apenas 07 (sete) Conselheiros para recompor a Comissão e pediu que eles se
apresentassem.

8.11. O Conselheiro Adm. Eduardo da Silva Vieira, solicitou a palavra e disse que, em consulta ao CFA, em
caso de não haver impedimento ele estava á disposição e que o Administrador José Otávio Areias da
Silva, também estava. Então o Presidente Adm. Jairo Brandizzi, colocou em votação. A Recons�tuição da
Comissão de É�ca e Disciplina do CRA-DF, tendo o Conselheiro Adm. Eduardo da Silva Vieira como
Conselheiro Efe�vo e o Adm. José Otávio Areias da Silva, como membro. A Recons�tuição da Comissão,
foi aprovada por maioria dos votos. Foram registrados 07 (sete) votos a favor, 01 (uma) reprovação por
parte da Diretora Admª Môniva Cova,  01(uma) abstenção por parte da Diretora Admª Márcia Santos e 01
(uma) abstenção por parte do Presidente Adm. Jairo Brandizzi.

8.12. Não tendo mais assuntos a serem tratados, o Presidente Adm. Jairo Brandizzi, encerrou a reunião.

9. RELATO DE PROCESSOS:

9.1. Não houve.

10. INSCRIÇÃO DE CONSELHEIROS

10.1 Não houve.

11 DELIBERAÇÕES:

11.1. Proposta de Atualização do Regimento Interno Padrão do CRA-DF, aprovada por maioria dos votos.
Sendo 08 (oito) votos a favor e 02 (duas) reprovações. Foram registrados 10 (dez) votos.

11.3. Recons�tuição da Comissão Permanente de É�ca e Disciplina do CRA-DF, aprovada por maioria dos
votos. Foram registrados 07 (sete) votos a favor e 01 (uma) reprovação e 02(duas) abstenções.

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 13:43min. 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 Adm. Marcel Pereira Maues de Faria, Diretor(a), em
17/08/2022, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Jairo Ubiraci Bap�sta Salles Brandizzi, Presidente,
em 17/08/2022, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Vidal da Costa, Conselheiro(a), em 17/08/2022,
às 15:34, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Helio Queiroz da Silva, Vice-Presidente, em 17/08/2022,
às 15:46, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Andrei Jose Braga Mendes, Conselheiro(a), em
17/08/2022, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Eraldo Ricardo dos Santos, Conselheiro(a), em
17/08/2022, às 18:03, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Udenir de Oliveira Silva, Conselheiro(a), em 17/08/2022,
às 18:03, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo da Silva Vieira, Conselheiro(a), em 17/08/2022,
às 20:55, conforme horário oficial de Brasília.
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