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6° REUNIÃO DA COMISSÃO DE FINANÇAS DO CAU/DF
BRASÍLIA - DF, 12 DE JULHO DE 2015
ATA
Início: 12:30 horas – 10/07/2015 Término: 14 horas e 30 minutos 1) PRESENÇAS:
CONSELHEIROS: Osvaldo Remigio Pontalti Filho, Daniel Gonçalves Mendes e Alberto de Faria.
PRESIDENTE: Tony Marcos Malheiros e PESSOAL DO CAU/DF: Daniela Borges dos Santos,
Marcos Aurélio Silva de Almeida, Rafael Levi Amaral Santos 2) ABERTURA DOS TRABALHOS:
Iniciada a reunião e após verificação do quórum e Ata da 5/ reunião da Comissão, o
Coordenador Osvaldo Pontalti fez a leitura das Diretrizes para reformulação do Plano de Ação e
Orçamento do CAU exercício 2015. A Gerente Geral Daniela fez algumas explanações e iniciou
apresentando a reformulação do Plano de Ação da Diretoria Geral, explicou que considerando
que no setor administrativo estava necessitando a contratação de mais um funcionário
considerando que os tramites de tarefas estão sendo executadas por apenas um funcionário. O
presidente Tony Malheiros solicitou que a gerente geral relatasse sobre a denúncia em
desfavor do funcionário Anderson de Paula Viana. A gerente Geral Daniela Borges informou
sobre a denúncia com contra o Assessor Administrativo em email encaminhado ao presidente
licenciado Alberto de Faria e deu conhecimento da resposta da ASCREA, respondendo serem
inverídicas tais afirmações e que os documentos encaminhados por email anexos não eram os
mesmos que constavam em processo da Associação. A Comissão considerando indícios que que
os arquivos anexos a denúncia encaminhada, se tratam de documentos copiados de processo
administrativo que trata da vida funcional do servidor. Decidiu: Pela apuração dos fatos de
forma isenta e independente do CAU/DF, assim encaminhar ofício ao CAU/BR solicitando a
abertura de sindicância conduzida pelo mesmo e denúncia a policia federal. A diretora Geral
continuou a explanação sobre a reprogramação do Plano de Ação, detalhou os projetos de cada
setor. Após analise e debate a Comissão solicitou algumas alterações e exclusão de alguns
projetos e apresentação das modificações na próxima reunião que ficou agendada para o dia 15
de julho, quinta-feira. Após considerações finais, às 14 horas e 30 minutos foi encerrada a
reunião da qual se lavrou a presente Ata.
Brasília (DF), 12 de julho de 2015.
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