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1° REUNIÃO DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DO CAU/DF
BRASÍLIA - DF, 23 DE FEVEREIRO DE 2016
ATA
Início: 12:30 horas –23/02/2016 Término: 14 horas e 30 minutos 1) PRESENÇAS:
CONSELHEIROS: Osvaldo Remigio Pontalti Filho, Marcelo Baiocchi e Alberto de Faria. PESSOAL
DO CAU/DF: Daniela Borges dos Santos 2) ABERTURA DOS TRABALHOS: Iniciada a reunião e
após verificação do quórum, a Diretora Geral, Daniela Borges deu boas-vindas aos novos
conselheiros e seguindo a pauta da reunião deu início a votação para escolha do Coordenador e
do Adjunto da Comissão de Finanças, Atos Administrativos e Gestão do ano de 2016, foram
reeleitos conselheiro Osvaldo Pontalti e Conselheiro Daniel Mendes como coordenador adjunto
anterior. A Gerente Técnica Luciana Vieira, trouxe à Comissão processo solicitando isenção de
anuidade e foi distribuído ao conselheiro Marcelo Baiocchi para relato e votação na próxima
reunião. A Assessora de comunicação Andrea Lopes trouxe para análise da comissão os critérios
que serão adotados pelo CAU/DF para realização e renovação de convênios de cursos e a
aprovação de convênio para serviços e produtos que dão vantagens aos arquitetos. Foi
decidido pela Comissão que considerando a solicitação de algumas instituições de ensino foi
reduzido o desconto mínimo de 20% para cursos. Os conselheiros aprovaram o Convênio
também para serviços e produtos com desconto mínimo de 15%. O Conselheiro Alberto de
Faria, lembrou que a intenção do CAU/DF é beneficiar os arquitetos registrados e estimular a
adimplência. Informes: A Gerente Geral relatou que recebeu informações da Assessoria
Financeira do CAU/BR sobre o Relatório de Prestação de Contas do CAU/DF do ano de 2015,
que constatou um déficit patrimonial. O Presidente Tony Malheiros informou que já se reuniu
com o setor Financeiro do CAU/DF e solicitou um relatório detalhado para trazer na próxima
reunião para discussão e posterior apresentação na Plenária. O Conselheiro Osvaldo Pontalti
sugeriu que na reunião agendada pelo CAU/BR, que acontecerá no dia 03 de março seja levado
este assunto, reforçando ao CAU/BR que a previsão encaminhada para reformulação foi
equivocada e que houve uma queda de arrecadação. O Conselheiro Alberto de Faria ressaltou
que este problema serviu de alerta para os próximos anos. Também falou sobre o orçamento
patrimonial que não pode ser utilizado para despesa corrente. Ressaltou também que o
CAU/BR sempre teve o controle total sobre os orçamentos, que são eles que encaminham os
dados para elaboração dos orçamentos aos CAU/UFs, solicitou que fosse questionado a
responsabilidade do CAU/BR no orçamento. O Conselheiro Osvaldo Pontalti, sugeriu que fosse
pensado em levar na reunião da Comissão de Finanças do CAU/BR a possibilidade de reduzir o
patrimônio para o ano que vem, por exemplo 20%, considerando a previsão econômica do
próximo ano. O conselheiro Alberto de Faria achou que como proposta a ideia deve ser levada
para discussão junto ao CAU/BR, considerando um período de crise e que pode ser utilizado
como reserva, principalmente que no caso do CAU/DF os gastos são realizados com
responsabilidade. O Conselheiro Pontalti reforçou que se esta solicitação não for feita agora,
futuramente podemos ter realmente problemas de aprovação de prestação de contas. Foi
informado sobre Seminário de Prestação de Contas do CAU/BR no dia 03 de março e o
Coordenador confirmou sua presença. Após considerações finais, às 14 horas e 10 minutos foi
encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata.
Brasília (DF), 23 de fevereiro de 2016.
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Arq. Alberto Alves de Faria
Conselheiro

Arq. Marcelo Baiocchi Villa-Verde Carvalho
Conselheiro

Arq. e Urb. Osvaldo Remígio Pontalti
Coordenador da Comissão
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