ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AUDITAR

Brasília, 31.05.2010, às 14:30 horas.
No dia 31 de maio de 2010, às 14:30 horas, na sala 428 do Ed. Anexo II do Tribunal de Contas da União TCU, tendo ocorrido a primeira convocação às 14:30 e a segunda às 14:40, com a presença dos membros
da Diretoria (gestão 2009/2011) dessa entidade e associados, foi declarada aberta pela Presidente da
Auditar a Assembléia-Geral Ordinária, convocada pelo edital publicado no União e no site da Auditar, no dia
17 de abril de 2010.
A Assembléia foi transmitida por videoconferência com interatividade para todas as regionais. Ao dar início à
reunião, a presidente da Auditar, Bruna Mara Couto, conversou com algumas regionais e testou a
interatividade.
Dando início ao primeiro tópico da pauta da Assembléia, a Presidente Bruna Mara Couto apresentou a
execução orçamentária do exercício maio de 2009 a abril de 2010, destacando os valores gastos com
pessoal e com o III Congresso Nacional da Auditar, realizado em novembro de 2009 no Hotel Vila Galé
Resort. O aumento no quadro de funcionários deu-se pela criação dos cargos de Gerente Executiva e
Jornalista, até então inexistente na entidade. Quanto aos gastos do congresso, houve um excedente ao valor
previsto para este item, devido ao aumento do número de vagas e a necessidade de hospedar associados
em Salvador. Para sanar estas despesas, foram remanejados recursos não realizados de outros eventos
previstos no orçamento.
Após explanação da Presidente Bruna Mara, o Sr. Leônidas Sá, Coordenador do Conselho Fiscal,
apresentou o parecer do conselho, aprovando as contas e fazendo algumas ressalvas que constam no
documento também assinado pelos conselheiros Antonio Moreno M. de Menezes e Erivan Carlos de
Carvalho.
Encerradas as explicações do Sr. Leônidas de Sá, a Presidente Bruna Mara abriu a votação para aprovação
das contas do exercício, solicitando que as regionais apurassem os votos dos 02 itens em julgamento e
enviassem os resultados para a secretaria da Auditar, por email e posteriormente pelo correio, junto com a
lista de presença. As contas foram aprovadas com 110 votos a favor, 4 votos contra e 39 abstenções.
Encerrada a votação, a Presidente Bruna Mara deu início à apresentação da Proposta Orçamentária para o
exercício maio de 2010 a abril de 2011. Explicou os agrupamentos de algumas rubricas e as modificações
feitas no layout da apresentação, para melhor visualização dos gastos futuros.
União dos Auditores Federais de Controle Externo – AUDITAR
SAF Sul, Lote 1, Ed. Anexo I - TCU, subsolo sala S 15 - E-mail: auditar@auditar.org.br
Telefones: 3322.2579 / 3316.7292 - Telefax: (061) 3225.7749

Ao explicar a rubrica “Filiação a Entidades / Federação”, a Presidente aproveitou para explicar a adesão da
entidade ao Cipaecard, apresentando os benefícios que os associados terão com o acesso a vários
convênios de abrangência nacional. Reforçou a necessidade de todos os associados fazerem sua
atualização cadastral, visando ao envio das informações para a administração do cartão.
A Sra. Elda Mariza Valin da Secex de Mato Grosso e o Sr. Daniel Corrêa da Silva solicitaram à entidade o
envio para os associados de um comunicado, apresentando os convênios oferecidos pela Auditar,
justificando que muitos não têm conhecimento de quais são e como funcionam os mesmos.
O item “Orçamento de Investimento” gerou muita polêmica entre os presentes. O termo “Receitas” foi

substituído por “Disponibilidade Financeira”, visto que esta nomenclatura foi considerada a mais correta
para a rubrica. Discutiu-se sobre a melhor forma de apresentar os investimentos que utilizarão os recursos
das aplicações bancárias. O Conselheiro Antonio Moreno sugeriu que fosse definido um percentual para ser
utilizado na compra de uma sede para a entidade. Deliberou-se que a Diretoria faria um levantamento de
opções de compra de imóveis, inclusive fazendo a análise considerando a sala comercial que a entidade tem
no Setor de Rádio e TV. Após a verificação da viabilidade da compra/investimento de uma sede, a Diretoria
convocará uma Assembleia Geral Extraordinária para tratar do assunto.

Por fim, a Proposta Orçamentária foi aprovada conforme apresentada com 112 votos a favor, 6 votos contra
e 37 abstenções.

Sem mais o que deliberar, encerrou-se a assembléias às 16h20.

Bruna Mara Couto

Almir Serra Martins Menezes Neto

Presidente

Diretor de Prerrogativas Profissionais
União dos Auditores Federais de Controle Externo – AUDITAR
SAF Sul, Lote 1, Ed. Anexo I - TCU, subsolo sala S 15 - E-mail: auditar@auditar.org.br
Telefones: 3322.2579 / 3316.7292 - Telefax: (061) 3225.7749

