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ATA 1 

Início: 12h15min. – Término: 14h10min. 1) PRESENÇAS: 1.1) CONSELHEIROS: Osvaldo 2 

Remígio Pontalti Filho, Carlos Madson Reis e Tony Marcos Malheiros. 1.2) PRESIDENTE: 3 

Alberto Alves de Faria. 1.3) FUNCIONÁRIOS DO CAU/DF: Daniela Borges dos Santos, 4 

Rafael Levi Amaral Santos, Talita Mendonça Medeiros e Luís Carlos Reis da Silva. ITEM 1 – 5 

Introdução e verificação do quórum: Após a verificação do quórum mínimo, deu-se início à 6 

reunião. ITEM 2 – Leitura e aprovação da Ata da 5ª reunião ordinária da Comissão de 7 

Finanças, Atos Administrativos e Gestão – CFG do CAU/DF: A Ata da 5ª reunião ordinária 8 

da CFG foi aprovada. ITEM 3 – Regimento interno do CAU/DF: A gerente geral Daniela 9 

Borges dos Santos relatou que encaminhou aos conselheiros do CAU/DF Regimento Geral 10 

aprovado pelo CAU/BR, que apresenta algumas alterações em relação ao Regimento anterior. 11 

Ressaltou que o CAU/BR enviou minuta ao CAU/DF com sugestões e contribuições para o 12 

Regimento Interno do CAU/DF, o qual deverá ser aprovado, até o dia 6 de dezembro de 2017, na 13 

CFG e no Plenário do CAU/DF, com posterior encaminhamento ao CAU/BR para homologação. 14 

Sugeriu a adequação do Regimento Interno do CAU/DF à minuta encaminhada pelo CAU/BR. O 15 

conselheiro Osvaldo Remígio Pontalti Filho expôs que analisará junto ao conselheiro Daniel 16 

Gonçalves Mendes a minuta apresentada, a fim de realizar as modificações necessárias no 17 

Regimento Interno do CAU/DF, para que o assunto seja pautado em reunião da CFG, e 18 

posteriormente em Sessão Plenária do CAU/DF. A gerente geral Daniela Borges dos Santos 19 

enfatizou que de acordo com o novo Regimento Geral do CAU/BR, os CAU/UFs serão 20 

denominados como Conselho de Arquitetura e Urbanismo e representados pela sigla CAU, 21 

medida que visa à unicidade do CAU. O conselheiro Osvaldo Remígio Pontalti Filho destacou 22 

que essa atitude foi de grande relevância e revolucionária. A gerente geral Daniela Borges dos 23 

Santos relatou que a quantidade de conselheiros, a fim de compor a nova cúpula do CAU/DF 24 

poderá aumentar para as novas eleições do CAU. O presidente Alberto Alves de Faria ressaltou 25 

que, no dia 29 de julho, o CAU/BR informará o número de conselheiros que participarão da 26 

composição do CAU/DF. ITEM 4 – Reprogramação orçamentária do CAU/DF referente ao 27 

exercício de 2017: O gerente financeiro Rafael Levi Amaral Santos apresentou a proposta de 28 

reformulação orçamentária do CAU/DF referente ao exercício de 2017. Ressaltou que a receita 29 

orçamentária do Conselho obteve, nos primeiros meses, desempenho satisfatório. A gerente geral 30 

Daniela Borges dos Santos destacou que o CAU/DF tem o designo de contratar assessoria de 31 

impressa para propiciar suporte ao 5º encontro do Conselho. O presidente Alberto Alves de 32 
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Faria salientou a importância da renovação do contrato de aluguel, para subsidiar a nova cúpula 33 

do CAU/DF, pelo menos até o mês de março de 2018. A Comissão de Finanças, Atos 34 

Administrativos e Gestão – CFG do CAU/DF deliberou por aprovar a reprogramação 35 

orçamentária do CAU/DF referente ao exercício de 2017, com envio ao Plenário do CAU/DF, 36 

para aprovação e posterior encaminhamento ao Plenário do CAU/BR para homologação. ITEM 37 

5 – Assuntos gerais: A gerente geral Daniela Borges dos Santos informou que houve um 38 

aumento no número de profissionais, que regularizaram o refinanciamento de anuidades de 39 

exercícios anteriores referente a 2012, o que gerou aumento na arrecadação do CAU/DF. 40 

Ressaltou que o Conselho realizará a cobrança de anuidades referente ao exercício de 2013. 41 

Expôs que após a ciência do processo judicial de cobrança de anuidade, alguns profissionais 42 

regularizaram as dívidas junto ao CAU/DF. Relatou que a Resolução CAU/BR nº 121, de 19 de 43 

Agosto de 2016 permitiu o refinanciamento das dívidas até 31 junho de 2017. Ressaltou que o 44 

gerente financeiro Rafael Levi Amaral Santos encaminhará a justiça lista com os nomes dos 45 

profissionais, que solicitaram o refinanciamento, e solicitará a restituição dos processos para 46 

posterior envio das custas processuais aos interessados. Informou que participou de reunião com 47 

a Comissão de Planejamento e Finanças – CPFi do CAU/BR para mudança do relatório de 48 

gestão. Expôs que a sugestão de indicadores foi considerada pelo CAU/BR, e será incluída no 49 

plano de ação de 2018, o qual deverá ser enviado ao CAU/BR até setembro de 2017. Ressaltou 50 

que o relatório do plano de ação será apresentado semestralmente. Relatou que o CAU/BR, em 51 

relação ao cumprimento das metas, analisará as metas físicas dos CAU/UFs. O conselheiro Tony 52 

Marcos Malheiros destacou a importância da publicidade dos atos praticados pelo CAU/BR. A 53 

gerente geral Daniela Borges dos Santos informou que a partir de novembro de 2017 todos os 54 

boletos de cobranças serão registrados. Ressaltou que o CAU/BR solicitou ao CAU/DF que fosse 55 

piloto na implantação dos boletos com registro, no entanto o CAU/DF informou que não tem 56 

orçamento para ser piloto. Assim o CAU/DF foi colocado em último lugar para execução dos 57 

boletos registrados. O gerente financeiro Rafael Levi Amaral Santos informou que alguns 58 

processos não alcançaram o valor mínimo para execução judicial, e ressaltou que solicitará à 59 

assessoria jurídica do CAU/DF parecer com os procedimentos administrativos a serem adotados. 60 

A assessora contábil Talita Mendonça Medeiros informou que contabilmente não consta a 61 

separação entre anuidade de exercício anterior e anuidade de dívida ativa. A gerente geral 62 

Daniela Borges dos Santos expôs que o CAU/DF encaminhou ofício ao CAU/BR informando 63 

sobre a situação apresentada. O conselheiro Osvaldo Remígio Pontalti Filho expôs sua 64 



 
6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DO CAU/DF 

BRASÍLIA - DF, 12 DE JULHO DE 2017. 

 3 de 3 

apreensão quanto à restituição do valor que o CAU/DF emprestou ao CAU/BR para implantação 65 

do Sistema Eleitoral do CAU, pois os novos conselheiros poderão questionar a atual gestão em 66 

relação à cobrança do recurso disponibilizado ao CAU/BR. O presidente Alberto Alves de 67 

Faria relatou que o CAU/BR alega que os recursos aplicados não pertenciam aos CAU/UFs, mas 68 

se destinavam à realização da primeira implantação do Sistema Eleitoral do CAU. 69 

ENCERRAMENTO – O conselheiro Osvaldo Remígio Pontalti Filho agradeceu a presença de 70 

todos, e após as considerações finais e nada havendo mais a tratar, às 14h10min, declarou 71 

encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata. 72 

Brasília - DF, 12 de julho de 2017. 
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