ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA AUDITAR
27/08/09
As quinze horas do dia vinte e sete de agosto de dois mil e nove na sala de reunião da
SEGECEX, com transmissão por vídeo conferência, realizou-se Assembleia Geral
Extraordinária para tratar do reajuste de mensalidade e dar posse ao cargo de 2º
Conselheiro Fiscal ao Suplente, Sr. Leônidas Sá Antunes Mourão Junior. Ao dar inicio a
reunião, a presidente da AUDITAR, Bruna Mara Couto, solicitou que as regionais que
estivessem acompanhando a Assembleia Geral Extraordinária por vídeo conferência que
se manifestassem. Foi confirmada a participação das SECEX Ceará, SECEX Pernambuco e
SECEX Rio de Janeiro.
Em seguida, apresentando as justificativas para a proposta de aumento, a presidente
informou os associados dos novos serviços, benefícios, e projetos que a auditar está
oferecendo, tais como a Assessoria Jurídica, contratação de jornalista, seminários
técnicos, descontos em: academias, cursos de idiomas, faculdades entre outros.
Aproveitou para convidar os presentes para o I Seminário Técnico da AUDITAR intitulado
Controle de Obras Publicas – Avanços e Desafios, ressaltando a importância do evento
para difundir a atuação positiva do auditor federal de controle externo e as dificuldades
de organizar um evento deste porte com uma equipe reduzida e poucos recursos. Com a
posse da palavra o associado Luzinon, expressou seu voto de confiança em concordar com
o aumento da mensalidade para que a entidade possa implementar os projetos
supracitados enfatizando as questões técnicas e benefícios. A Presidente, Bruna Mara,
acatou as sugestões afirmando que a entidade tem buscado maior diálogo com a
Administração do TCU. Em seguida, o Diretor José Jardim, acrescentou que a justificativa
para o aumento não é a comparação com as demais entidades similares e sim, o custo da
manutenção de uma auditar mais ativa e representativa. O associado André Guilhon
sugeriu que se fizesse uma reflexão sobre o futuro da entidade e a viabilidade de se tornar
um sindicato. Em resposta a Presidente, Bruna Mara, ponderou que a questão é polêmica,
não havendo consenso na própria diretoria. Mas se houver demanda para discutir o
assunto no III Congresso da Auditar, será levado à votação dos associados, com proposta,
também, de aumento da estrutura da entidade e número de diretores. O associado Sergio
da 9ª SECEX, solicitou que focássemos as discussões em torno da pauta e, somente após
definida a receita da auditar que devemos evoluir para como aplicá-la. Em seguida, a

presidente apresentou a planilha de custos médios atuais por mês da auditar (em anexo)
com a projeção do impacto dos novos projetos na mesma.
Em seguida, deu-se inicio ao segundo e último item da pauta relativo a posse do cargo de
2º Conselheiro da Auditar, declarando o Sr. Leônidas Sá Antunes Mourão Jr. Empossado
conforme termo de posse em anexo. Tendo sido cumprida a pauta, a presidente encerra a
reunião, mantendo a votação aberta até às 17h.
A apuração na sede se deu às 17h, com a presença da diretoria, do associado Idenilson e
do Conselheiro Fiscal Antônio Moreno, tendo sido contabilizados na sede 78 a favor e 39
contra, totalizando 117 votos.
Consolidando-se o resultado encaminhado pelas regionais, o resultado total é de 126 a
favor e 66 contra, totalizando 192 votos.
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Assembléia às 17h50min. Para constar, lavrouse a presente ata que segue assinada pelos membros da diretoria e acompanhada da lista
de presentes e assinaturas.
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