6º REUNIÃO DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DO CAU/DF
BRASÍLIA - DF, 31 DE AGOSTO DE 2016
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ATA
Início: 12:00 horas –31/08/2016 Término: 15 horas e 00 minutos 1) PRESENÇAS:
CONSELHEIROS: Osvaldo Remigio Pontalti Filho, Tony Marcos Malheiros e Carlos Madson
Reis PRESIDENTE: Alberto Alves de Faria. FUNCIONÁRIOS DO CAU/DF: Daniela Borges
dos Santos, Rafael Levi, Talita Medeiros 2) ABERTURA DOS TRABALHOS: Iniciada a
reunião e após verificação do quórum, o Coordenador Osvaldo Remigio Pontalti Filho passou a
palavra a assessora contábil Talita Medeiros para apresentação da reformulação do Plano de Ação
e Orçamento 2016 que iniciou informando que a reformulação orçamentária de 2016 era necessária
considerando a necessidade de aquisição de equipamentos de informática e que foi aumentado o
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na rubrica de receita de capital –Superávit de Exercícios
anteriores. Também explicou que as rubricas de despesas sofreram alterações. Também relatou a
suplementação no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na rubrica de equipamentos de
processamento de dados, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na rubrica Maquinas e Equipamentos.
As rubricas de receita corrente não sofreram alteração, pois conforme estudo dos últimos 03 (três)
exercícios e da apuração da arrecadação até o mês de julho de 2016, a previsão de arrecadação
será de 97,36% do valor previsto para 2016. Ressaltou que o estudo tem como justificativa o
comportamento da receita entre os meses de agosto a dezembro, onde a média de arrecadação é de
29,77%. Desta forma, até o mês de julho de 2016 a receita arrecadada foi de 70,77% do valor
previsto para 2016 que é de R$ 2.440.000,00 (dois milhões quatrocentos e quarenta mil reais). A
receita arrecadada até julho de 2016, teve um comportamento crescente comparado a 2015 de 7%.
Dessa forma, fazendo a projeção até dezembro de 2016, o índice de arrecadação chegará aos
97,36%, não sendo necessário suplementar a receita corrente de 2016. O conselheiro Daniel
Mendes questionou sobre a forma calculada pelo CAU/BR e após explicação do Gerente
Financeiro Rafael Levi, concordou com a forma realizada pelo CAU/DF. Foi solicitado ao Gerente
Financeiro e a assessora contábil que seja encaminhado justificativa ao CAU/BR explicando o
motivo de não seguir as diretrizes encaminhadas pelo CAU/BR. O coordenador Osvaldo Remígio
Pontalti Filho fez a leitura do relato e voto. Deliberação: Pela aprovação da Reformulação do
Plano de Ação e Orçamento 2016, com posterior encaminhamento ao Plenário do CAU/DF para
aprovação e posterior encaminhamento ao CAU/BR para homologação. A Gerente Geral Daniela
Borges dos Santos informou que já está sendo verificado junto ao Siccau a cobrança dos
inadimplentes para posteriormente encaminhar o ofício de cobrança administrativa por A.R.
Salientou que a cobrança administrativa por email e oficio já foi realizada. O presidente Alberto
de Faria informou que foi realizado uma reunião com os gerentes e assessores para uma melhor
organização de fluxos de documentos no CAU/DF e a gerente Geral Daniela Borges está cobrando
das equipes uma separação maior das atribuições em função das competências de cada setor. A
ideia é concentrar em cada gerencia as suas atribuições. O presidente informou que está analisando
a proposta de criar uma secretaria de apoio as comissões, para retirar a sobrecarga dos setores que
estão assessorando estas comissões. Foi solicitado pela Gerente Técnica Luciana Vieira a
contratação de um supervisor para a área de atendimento e a contratação de mais um recepcionista.
O presidente Alberto de Faria ressaltou que acha que é mais prudente antes de autorizar a
contratação analisar melhor a distribuição de funções de cada setor. Esclareceu que estes estudos
estão sendo intensificados. O presidente apresentou a necessidade de contratação de um assessor
jurídico para acompanhar os processos na justiça, polícia federal e outros órgãos em relação ao
desfalque que aconteceu no CAU/DF, considerando a grande demanda administrativa e das
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comissões e plenário para o setor jurídico do Conselho. O coordenador Osvaldo Pontalti ressaltou
a importância da contratação de um assessor jurídico com experiência para que o CAU/DF possa
reaver os valores subtraídos. O conselheiro Tony Malheiros ressaltou a importância de que fique
demostrado que o CAU/DF tomou todas as providencias possíveis para recuperação do dano ao
erário. Deliberação: Pela aprovação do preenchimento do cargo de livre provimento de Assessor da
Presidência, com atuação profissional na área de direito para atuar junto aos processos referentes ao
desfalque cometido pelo ex-assessor financeiro e contábil do CAU/DF. A assessora contábil Talita

Medeiro fez uma leitura sobre o novo relatório realizado pela empresa de auditoria BDO
Auditores, após a organização contábil do CAU/DF. Ressaltou que no relatório a empresa informa
que não iremos receber os valores desviados e que no seu entendimento esse critério não é o
correto, principalmente que está em desacordo com as providencias que estão sendo tomadas. O
conselheiro Carlos Madson ressaltou que desta forma estaríamos abrindo mão da recuperação
deste desvio. O presidente Alberto de Faria ressaltou que o critério sobre o valor que seria
recuperado, deve esperar as ações que estão na justiça e na polícia federal. A assessora Talita
Medeiros informou que no seu entendimento o relatório não está de acordo com os princípios de
contabilidade pública. Em relação a depreciação a ação solicitada pela empresa é em relação a
todos os CAU/UF, pois será necessário a contratação de uma empresa para realizar um estudo
sobre todos os bens e definir os valores de depreciação. O presidente esclareceu que se trata de
uma opinião da empresa de auditoria e que não cabe questionamento em relação ao relatório pois
o mesmo está concluído e entregue ao CAU/BR. Após considerações finais, às 15 horas e 00
minutos foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata.
Brasília (DF), 31 de agosto de 2016.
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