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ATA 

Início: 12:00 horas –11/08/2016 Término: 14 horas e 40 minutos 1) PRESENÇAS: 1 

CONSELHEIROS: Osvaldo Remigio Pontalti Filho, Daniel Gonçalves Mendes, Tony Marcos 2 

Malheiros e Carlos Madson Reis PRESIDENTE: Alberto Alves de Faria. FUNCIONÁRIOS 3 

DO CAU/DF: Daniela Borges dos Santos, Rafael Levi, Talita Medeiros 2) ABERTURA DOS 4 

TRABALHOS: Iniciada a reunião e após verificação do quórum, o Coordenador Osvaldo 5 

Remigio Pontalti passou a palavra a assessora contábil Talita Medeiro para apresentação da 6 

prestação de contas do 1º e 2º trimestre de 2016. A assessora contábil Talita Mendonça Medeiros 7 

expôs o balanço financeiro do CAU/DF referente ao primeiro e segundo trimestre do exercício 8 

de 2016, ressaltando os valores da receita e despesa durante esse período. No primeiro trimestre 9 

houve um superávit orçamentário no valor de R$445.137,63 (quatrocentos e quarenta e cinco 10 

mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e três centavos), ou seja, a arrecadação foi superior à 11 

despesa no período mencionado. Ao realizar um comparativo entre os exercícios de 2015 e 2016 12 

referente ao primeiro trimestre, percebeu-se haver uma diminuição na arrecadação de 2016, no 13 

valor de R$22.123,64 (vinte e dois mil, cento e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos), 14 

representando uma queda de 2,41% na arrecadação. A despesa sofreu um aumento de 15 

R$3.764,67 (três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) 16 

representando um aumento de 0,84% em relação à 2015. No segundo trimestre de 2016 houve 17 

um superávit orçamentário no valor de R$626.744,31 (seiscentos e vinte e seis mil, setecentos e 18 

quarenta e quatro reais e trinta e um centavos), tendo novamente a arrecadação maior do que a 19 

despesa nesse período. Ao realizar um comparativo entre os exercícios de 2015 e 2016, de 20 

janeiro a junho, percebeu-se haver um aumento na arrecadação de 2016, no valor de 21 

R$86.576,42 (oitenta e seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), 22 

representando um aumento de 5,92% na arrecadação. A despesa sofreu um aumento de 23 

R$39.448,64 (trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) 24 

representando um aumento de 4,46% em relação à 2015. A Gerente Geral Daniela Borges dos 25 

Santos, questionou que com a diminuição de receita apontada pela assessora, como não foi 26 

observado pelo CAU/BR essa redução, já que é realizada a partição na origem para o repasse dos 27 

20% previsto em lei. O Conselheiro Tony Marcos Malheiros também questionou sobre o repasse 28 

para o CSC e Fundo de apoio que é baseado na arrecadação dos CAU/UFs. O Presidente Alberto 29 



 
5º REUNIÃO DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DO CAU/DF 

BRASÍLIA - DF, 10 DE AGOSTO DE 2016 

 2 de 3 

de Faria solicitou que assessora providenciasse estes cálculos para que fosse posteriormente 30 

questionado ao CAU/BR.  O presidente Alberto de Faria informou ser um questionamento 31 

crucial de como o CAU/BR não verificou R$ 391.510,04 (trezentos e noventa mil quinhentos e 32 

dez reais e quatro centavos) de contabilização a menor, porque isto afeta a arrecadação do 33 

CAU/BR. O Conselheiro Tony Marcos Malheiros afirmou que a obrigação do CAU/BR como 34 

auditor das contas do CAU/DF ter observado esta diferença. A assessora Talita Medeiros 35 

informou que o maior montante das apropriações realizadas pelo ex-assessor foi da conta 36 

arrecadação. E que concorda que isto poderia ter sido observado pelo CAU/BR, principalmente o 37 

mês de agosto que foram apropriados R$ 90.000,00 (noventa mil reais). O Coordenador após os 38 

questionamentos feitos pelos conselheiros, solicitou que a assessora apresentasse o sistema 39 

contábil Siscont-NET, que é o sistema que o CAU/DF presta contas ao CAU/BR. A assessora 40 

apresentou o sistema aos conselheiros e fez os devidos esclarecimentos. O presidente Alberto de 41 

Faria, questionou a Assessora Talita Medeiros se temos as informações de quanto foi repassado 42 

ao CAU/BR, sendo respondido pela assessora que sim, sugeriu que seja preparado um quadro da 43 

receita contabilizada pelo ex-assessor e da receita real, constando quanto era repassado para o 44 

CAU/BR tanto do fundo de apoio, do CSC e repasse dos 20% para que seja feito uma cobrança 45 

ao CAU/BR do porquê não foi alertado ao CAU/DF, considerando que o CAU/BR tem 46 

obrigatoriedade aprovar a prestações de contas. Quer saber se houve omissão por parte do 47 

CAU/BR, ou se não procederam com as devidas conferências. Também informou a intenção de 48 

entrar com uma ação contra a auditória externa e contra o Banco do Brasil para ressarcimento 49 

dos valores ao CAU/DF. Após a conferencia do relatório o coordenador Osvaldo Remígio 50 

Pontalti fez a leitura do relato e voto. Deliberação: Pela aprovação da Prestação de Contas do 1º 51 

e 2º trimestre do CAU/DF, com posterior encaminhamento ao Plenário do CAU/BR para 52 

homologação e posterior encaminhamento ao CAU/BR para aprovação. Após considerações 53 

finais, às 14 horas e 40 minutos foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata.  54 
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