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REUNIÃO DA COMISSÃO DE FINANÇAS DO CAU/DF 
BRASÍLIA - DF, 04 DE DEZEMBRO DE 2014 

ATA 
Início: 12:20 horas – 04/12/2014 Término: 14:00 horas 1) PRESENÇAS: PRESIDENTE: Alberto 1 

Alves de Faria. CONSELHEIROS: Osvaldo Remigio Pontalti Filho, Carlos Madson, Ricardo Costa 2 

Daniel Gonçalves Mendes. 1.1) PESSOAL DO CAU/DF: Daniela Borges dos Santos e Marcos 3 

Aurélio Silva de Almeida e Karla Dias. 2) ABERTURA DOS TRABALHOS: O Coordenador Osvaldo 4 

Pontalti iniciou a reunião, leu a pauta e passou a palavra ao presidente Alberto de Faria que 5 

explicou sobre a necessidade de regulamentar a realização e a compensação de trabalho 6 

extraordinário. Solicitou a advogada Karla Dias que fizesse a leitura da minuta de portaria. Após 7 

leitura e esclarecido das dúvidas dos conselheiros, a portaria foi aprovada por unanimidade. O 8 

presidente Alberto de Faria passou para o próximo assusto de pauta sobre a regulamentação 9 

do recesso de natal e ano novo dos funcionários do conselho. A advogada Karla Dias procedeu a 10 

leitura e devidos esclarecimento e foi aprovado pelos conselheiros por unanimidade. O 11 

coordenador Osvaldo Pontalti deu prosseguimento na reunião passando para o item da pauta, 12 

aprovação da prestação de contas do convênio com o Sinarq-DF e solicitou que o conselheiro 13 

Daniel Gonçalves Mendes fizesse seu relato do processo. Após leitura do relato e 14 

esclarecimento das dúvidas, foi aprovado por unanimidade. O coordenador então passou a 15 

palavra ao assessor financeiro e contábil Marcos Aurélio que apresentou um relatório 16 

financeiro sobre a arrecadação e despesa do ano de 2014. Informou que possivelmente o 17 

CAU/DF teria um superávit orçamentário. O conselheiro Daniel Mendes questionou sobre a 18 

empresa terceirizada de serviços gerais. O coordenador Osvaldo Pontalti esclareceu que estes 19 

serviços geralmente são terceirizados por não se tratarem de serviços fim do conselho. Após 20 

esclarecimento o coordenador solicitou que o assessor encaminhasse o relatório a todos os 21 

conselheiros. Após considerações finais e não havendo mais nada a tratar, às 14:00 horas, foi 22 

encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata.  23 
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Brasília (DF), 04 de dezembro de 2014. 
 
                              
Arq. Alberto Alves de Faria 
        Presidente 
 
 
Arq. Francisco Ricardo da Costa Pinto 
          Cons. Titular 

                   
             
               Arq. Osvaldo Remigio Pontalti Filho 
                            Coordenador          
                         

Arq. Carlos Madson Reis 
Cons. Titular 

 

 

 

Arq. Daniel Gonçalves Mendes 

         Cons. Suplente 


