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46 8,57%. Apresentou-se o gráfico r�ferente à receita de anuidades, apontando que 
47 no período de janeiro a julho de 2015 a receita com anuidades foi superior em 
48 7,67% comparando com o mesmo período de 2014, contudo considerando o 
49 reajuste de 6,85% a arrecadação foi apenas 0,82% maior. Em compensação, 
50 houve queda nas receitas com RRT em 0,56%, já descontada a taxa de reajuste. 
51 Em seguida, a assistente de contabilidade deu continuidade à apresentação com 
52 o relatório e gráficos da gestão da contabilidade, demonstrando que o superávit
53 financeiro acumulado é de R$ 1.229.954,36 (um milhão, duzentos e vinte e nove 
54 mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos). A prestação 
55 de contas de julho/2015 foi aprovada por unanimidade. Logo após, o contador 
56 Valdivino, questionàdo pelos presentes, informou que é melhor que a assistente 
57 de contabilidade Nayara continue trabalhando no escritório da Audicon, tendo em 
58 vista que receberá melhor apoio da equipe de contabilidade. d) Informe sobre 
59 alteração nos valores das taxas bancárias: A gerente Luciene informou que o 
60 Banco do Brasil alterou as taxas bancárias de cobrança de boletos para R$ 1,85 
61 (um real e oitenta e cinco centavos), conforme o Protocolo de Intenções firmado 
62 entre o CAU/BR e o Banco do Brasil. Com isso, houve uma redução considerável, 
63 visto que as taxas eram de R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos). ; e) 
64 Análise de nova aplicação financeira no Banco do Brasil: Luciene explicou 
65 que o gerente do Banco do Brasil sugeriu a migração do investimento do 
66 CAU/GO, que atualmente é CDB OI, para o Fundo BB Curto Prazo Diferenciado 
67 Setor Público, com taxa de administração de 0,5% ao ano. Ela fez um estudo da 
68 rentabilidade ao longo dos últimos 36 meses e o rendimento líquido é similar entre 
69 as duas aplicações. Também entrou em contato com o CAU/BR e foi informada 
70 que eles aplicam no mesmo fundo sugerido pelo gerente. Luciene explicou que o 
71 fundo sugerido aplica os recursos em títulos públicos federais e títulos privados 
72 indexados à CDI/SELIC, enquanto que os CDBs são certificados de depósito 
73 bancário também indexados pelo COI. Em nossa aplicação atual, quanto mais 
74 tempo o dinheiro ficar investido, maior o percentual recebido sobre o COI. Marcos 
75 ressaltou a importância de haver uma análise mais detalhada, com um 
76 economista, que conseguirá projetar e visual�zar tais aplicações a longo prazo. 
77 Regina concordou, apontando que a visão que os membros da CAF possuem é 
78 limitada quanto a esta percepção de projeção da aplicação, lembrando ainda que 
79 o cenário do país e as previsões alteram na melhor escolha de aplicação. Marcos
80 sugeriu a consulta à CPFI, e verificar se o CAU/BR dispõe de um economista para 
81 realizar uma consulta. ENCAMINHAMENTO: Marcos irá realizar consulta com 
82  - economista. Luciene consultará o CAU/BR a respeito das 
83 possibilidades do CAU/GO. O assunto será rediscutido na próxima reunião. f) 
84 Análise da proposta de convênio com o Banco do Brasil de empréstimo 
85 consignado aos colaboradores: Luciene relatou que, após uma indagação de 
86 um funcionário do CAU/GO da existência de convênio para empréstimo 
87 consignado direcionado aos colaboradores, entrou em contato com o Banco do 
88 Brasil sobre a possibilidade de firmar um convênio, e recebeu uma minuta de 
89 contrato para análise e apreciação da CAF. Marcos apontou que isso é atrativo 
90 para a permanência de colaboradores, tendo em vista -a grande rotatividade de 
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