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ATA 1 

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

Remígio Pontalti Filho, Daniel Gonçalves Mendes e Tony Marcos Malheiros. 1.2) 3 

FUNCIONÁRIOS DO CAU/DF: Daniela Borges dos Santos, Rafael Levi Amaral Santos, 4 

Talita Mendonça Medeiros e Phellipe Marccelo Macedo Rodrigues. ITEM 1 – Introdução e 5 

verificação do quórum: Após a verificação do quórum mínimo, deu-se início à reunião. ITEM 6 

2 – Leitura e aprovação da Ata da 6ª reunião ordinária da Comissão de Finanças, Atos 7 

Administrativos e Gestão – CFG do CAU/DF: A Ata da 6ª reunião ordinária da CFG foi 8 

aprovada. ITEM 3 – Prestação de contas do CAU/DF referente ao 2º trimestre de 2017: A 9 

assessora contábil do CAU/DF, Talita Mendonça Medeiros, realizou a apresentação das 10 

demonstrações contábeis referentes ao 2º trimestre de 2017. Destacou que a receita arrecadada 11 

até o 2º trimestre de 2017 alcançou a ordem de R$ 1.752.508,39 (um milhão, setecentos e 12 

cinquenta e dois mil, quinhentos e oito reais e trinta e nove centavos), o que corresponde a 13 

63,25% do montante proposto para o exercício de 2017. Enfatizou que a despesa do CAU/DF 14 

atingiu o valor de R$ 1.194.648,80 (um milhão, cento e noventa e quatro mil, seiscentos e 15 

quarenta e oito reais e oitenta centavos), o que corresponde a 43,12% do montante proposto para 16 

o exercício de 2017. Ressaltou que houve superávit R$ 565.901,59 (quinhentos e sessenta e 17 

cinco mil, novecentos e um reais e cinquenta e nove centavos). A Comissão de Finanças, Atos 18 

Administrativos e Gestão - CFG do CAU/DF deliberou pela aprovação da prestação de contas 19 

do CAU/DF referente ao 2º trimestre de 2017, com envio ao Plenário do CAU/DF para 20 

aprovação e posterior encaminhamento ao Plenário do CAU/BR para homologação. ITEM 4 – 21 

Apresentação da situação financeira do CAU/DF: O gerente financeiro do CAU/DF, Rafael 22 

Levi Amaral Santos, apresentou as Diretrizes de Programação do Plano de Ação e Orçamento 23 

aprovadas pelo CAU/BR, que propôs, em relação à pessoa jurídica, a reversão de cenário. 24 

Enfatizou que as receitas e arrecadações obtiveram acréscimo de 3,5%, e a receita total de 2,5% 25 

que corresponde ao montante de R$ 3.020.000,00 (três milhões e vinte mil reais) para o exercício 26 

de 2018. ITEM 5 – Resposta ao relatório de auditoria BDO: O gerente financeiro Rafael 27 
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Levi Amaral Santos relatou que o CAU/BR encaminhou ao CAU/DF relatório completo de o 28 

laudo de auditoria interna realizado por meio da empresa de auditoria independente BDO Brazil, 29 

pois a CFG do CAU/DF constatou, em laudo enviado anteriormente, a falta de alguns 30 

documentos apresentados ao Conselho como relatórios e parecer. Expôs que deve ser observada 31 

a resolução CPC nº 01 no que diz respeito ao montante desfalcado pelo ex-assessor do CAU/DF 32 

Marcos Aurélio Silva de Almeida. A assessora contábil Talita Mendonça Medeiros relatou que 33 

a empresa de auditoria independente BDO Brazil, responsável pela realização de auditória, 34 

desconhece as peculiaridades de um Conselho, o que dificulta a análise dos dados apresentados. 35 

A Comissão de Finanças, Atos Administrativos e Gestão - CFG do CAU/DF deliberou por 36 

encaminhar, novamente, o relatório de auditoria interna do CAU/DF ao CAU/BR, com o intuito 37 

de solicitar esclarecimento acerca de assuntos não elucidados. ITEM 6 – Processo do plano de 38 

saúde: A gerente geral Daniela Borges dos Santos expôs que o CAU/DF realizou 2 (duas) 39 

licitações, na modalidade pregão eletrônico, a fim de viabilizar plano de saúde aos empregados 40 

do Conselho, as quais foram desertas. Ressaltou que permanece seguindo, para o reembolso de 41 

assistência médica, o processo e modelo do CAU/BR. Enfatizou que o CAU/DF poderá utilizar 42 

reembolso de despesa, com o intuito de viabilizar o processo, e apresentou aos membros da CFG 43 

a planilha de custo do plano de saúde. ITEM 7 – Distribuição de processos: A gerente geral 44 

Daniela Borges dos Santos informou que o Regimento Interno do CAU/DF deverá ser 45 

aprovado, até o dia 6 de dezembro de 2017, na Comissão de Finanças, Atos Administrativos e 46 

Gestão – CFG e no Plenário do CAU/DF, para posterior encaminhamento ao CAU/BR para 47 

homologação. Assim o processo n.º 563548/2017 referente ao Regimento Interno do Conselho 48 

foi distribuído ao conselheiro Osvaldo Remígio Pontalti Filho. ITEM – 8 Assuntos gerais: A 49 

gerente geral Daniela Borges dos Santos informou que o presidente Alberto Alves de Faria 50 

solicitou a inclusão, na previsão orçamentária do CAU/DF referente a 2018, de um cargo de 51 

Gerente Geral, a convocação de 2 (dois) assistentes administrativos, e o reajuste de 3,8% para o 52 

orçamento do quadro pessoal. O conselheiro Tony Marcos Malheiros destacou a importância 53 
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do apoio à nova cúpula do Conselho, a fim de viabilizar a continuação dos trabalhos 54 

desenvolvidos no âmbito do CAU/DF. O gerente financeiro Rafael Levi Amaral Santos 55 

informou que o CAU/DF encontra-se em conversação com o Banco do Brasil – BB, com o 56 

intuito de otimizar o sistema de pagamentos, e diminuir o risco de erros. Relatou que, com a 57 

migração dos empregados do Conselho para o BB, a transferência seria sem custo. Destacou que 58 

não haverá onerosidade com contratação, mas será exigido um simples cadastro. 59 

ENCERRAMENTO – O conselheiro Osvaldo Remígio Pontalti Filho agradeceu a presença de 60 

todos, e após as considerações finais e nada havendo mais a tratar, às 14h10min, declarou 61 

encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata. 62 

Brasília - DF, 23 de agosto de 2017. 
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