
Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo de Goiás 

l ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
2 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO CONSELHO DE

3 ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÂS, REALIZADA NO 
4 DIA 25 DE JUNHO DE 2015 
5 

6 CAF 

7 

8 As quatorze horas e vinte minutos do dia vinte e cinco do mês de junho do ano de 
9 dois mil e quinze, na sala de reunião da sede do CAU/GO, iniciou-se a Reunião 

10 Ordinária da Comissão de Administração e Finanças com os seguintes pontos de 
11 pauta: a) Aprovação da pauta; b) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária de 
12 21 de Maio de 2015; e) Apresentação do balanço mensal da contabilidade e 
13 receitas e despesas do mês de maio de 2015; d) Proposta da 1ª reformulação 
14 orçamentária de 2015; e) Análise do objeto do contrato com empresa de 
15 contabilidade; f) Apresentação dos indicadores da fiscalização de janeiro a 
16 maio/2015; g) Nova análise dos projetos SEMANAU e 1 ª Semana da Ecologia 
17 Urbana de Goiânia; h) Análise do Portal de Transparência; i) Análise da 
18 Revista CAU/GO; j) Assuntos gerais; k) Propostas extrapauta. Estavam 
19 presentes: os Conselheiros Leônidas Albano e Marcos de Arimatéa, a 
20 Conselheira Regina Brito, a Gerente de Planejamento, Administração e Finanças 
21 Luciene Boaventura dos Santos e a Estagiária Valéria Jerônima Pires. 
22 Estiveram presentes a Gerente Geral Isabel Barêa Pastore, a Assessora de 
23 Imprensa Elisa França, o contador Valdivino Gonçalves e as assistentes de 
24 contabilidade Nayara da Cunha e Ana Flávia Nogueira. Da aprovação da 
25 pauta: a pauta foi aprovada. Da aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia 
26 25 de junho de 2015: A ata foi aprovada por unanimidade. O Coordenador da 
27 Comissão Leônidas solicitou que os nomes nas atas de reunião sejam colocados 
28 em negrito. Da Proposta da 1ª Reformulação Orçamentária de 2015: A Gerente 
29 Luciene apresentou a proposta de reformulação orçamentária e ressaltou os 
30 maiores aumentos de despesas, sendo: Taxas bancárias - foi orçado R$ 
31 60.000,00 e está previsto o desembolso de R$ 150.000,00; Serviços de 
32 Contabilidade - o orçamento considerou apenas 6 (seis) meses do ano, sendo 
33 necessário adicionar os demais meses e o encerramento do exercício, totalizando 
34 um acréscimo de R$ 40.000,00; Auxílio Alimentação - foi orçado R$ 90.000,00 
35 porém está prevista a despesa de R$ 145.000,00. Foram feitos remanejamentos 
36 para arcar com os acréscimos de despesas, e no final, o total das despesas 
37 correntes ficou coincidente com o valor orçado inicialmente de R$ 2.991.900,00 
38 (dois milhões, novecentos e noventa e um mil e novecentos reais). Devido à 
39 estruturação da nova sede, haverá um acréscimo nas despesas de capital para 
40 aquisição de equipamentos de climatização, telefonia, rede, informática e 
41 escritório, além da implantação das definições do projeto de arquitetura de 
42 interiores. Já havia sido aprovado em Plenária o uso de R$ 400.000,00 do 
43 superávit financeiro para implantar todas essas definições na estruturação da 
44 sede, porém, levando em consideração que projeto de arquitetura de interiores 
45 está previsto para ficar pronto no mês de novembro deste ano, e as alterações 
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46 deverão ser implantadas no prox1mo ano, a Comissão de Administração e 
47 Finanças deliberou e aprovou o uso de apenas R$ 200.000,00 (duzentos mil 
48 reais) do superávit para realizar as atividades mais urgentes, como o ar 
49 condicionado, rede e telefonia, deixando o restante para 2016. Da Apresentação 
50 do balanço mensal da contabilidade, receitas e despesas do mês de Maio: 
51 As assistentes de contabilidade iniciaram a apresentação do balanço mensal da 
52 contabilidade e o relatório de despesas e receitas relativas aos meses de Janeiro 
53 a Maio de 2015 , com gráficos comparativos de receitas de 2012 a 2015, 
54 demonstrando que a receita total dos meses de janeiro a maio de 2015 foi de R$ 
55 1.394.721,94 (um milhão, trezentos e noventa e quatro mil. setecentos e vinte e 
56 um reais e noventa e quatro centavos) apresentando nesse período um aumento 
57 de 5,09% em relação ao mesmo período de 2014, porém considerando o reajuste 
58 de 6,85%,, na realidade houve redução de 1,76%. Também foi apresentado o
59 gráfico comparativo de despesas mostrando que de janeiro a maio de 2015 as 
60 despesas totalizaram R$ 1.032.344,38 (um milhão e trinta e dois mil, trezentos e 

· 61 quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos), com aumento de 34,34% das
62 despesas liquidadas em relação ao mesmo período de 2014. Foi apresentado 
63 ainda o gráfico comparativo de receitas versus despesas liquidadas de janeiro a 
64 maio de 2015, com resultado positivo (superávit orçamentário) de R$ 362.377,55 

65 (trezentos e sessenta dois mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco 
66 centavos). Comparando o mês de maio com o abril, houve aumento de receita em 
67 3,8% e redução de despesas em 17,38%. Apresentou-se o gráfico referente à 
68 receita de anuidades, apontando que no período de janeiro a maio de 2015 a 
69 receita com anuidades foi superior em 8,32% comparando com o mesmo período 
70 de 2014, contudo considerando o reajuste de 6,85% a arrecadação foi apenas 
71 1,47% maior. Em compensação, houve queda nas receitas com RRT em 0,81 %. 
72 Em seguida, as assistentes de contabilidade deram continuidade à apresentação 
73 com o relatório e gráficos da gestão da contabilidade, demonstrando que o 
74 superávit financeiro acumulado é de R$ 1.150.914,29 (um milhão, cento e 
75 cinquenta mil, novecentos e quatorze reais e vinte e nove centavos). A prestação 
76 de contas de maio/2015 foi aprovada por unanimidade. Análise do objeto do 
77 contrato com empresa de contabilidade: Foi analisado o objeto da atual 
78 empresa de prestação de serviços de consultoria contábil, que será revisado e 
79 melhorado em alguns pontos para licitação que ocorrerá no final do mês de julho 
80 para novo contrato, visto que o contrato vigente vence no final do mês de 
81 agosto/2015. Além disso, serão solicitadas propostas para consultoria financeira 
82 visando a criação de novos modelos de relatório financeiro e análises das 
83 finanças para uso nos próximos anos. Apresentação dos indicadores da 
84 fiscalização de janeiro a maio/2015: Ficou definido que o Conselheiro Leônidas 
85 irá discutir o assunto na reunião da Comissão de Exercício Profissional, Ensino e 
86. Formação e trazer os resultados para a reunião da CAF em agosto/2015. Nova
87 análise dos projetos patrocinados pelo CAU em 2014 - SEMANAU e 1ª 

88 Semana da Ecologia Urbana de Goiânia: A Gerente Luciene relatou que o 
89 Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas de Goiás tro.uxe toda a documentação 
90 solicitada nos ofícios enviados para complementar as informações que estavam 
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91 faltando nas prestações de conta de ambos os projetos, sendo: a) Evento 
92 SEMANAU: foram digitados os Quadros I a IV que estavam manuscritos e 
93 apresentado o Relatório comprovando a realização do evento, contendo fotos e 
94 comprovação da contrapartida em benefício do CAU/GO, atendendo assim ao 
95 solicitado para regularização; b) Evento 1ª Semana da Ecologia Urbana de 
96 Goiânia: foi refeito o Quadro IV - Relação de Pagamentos, com inclusão do valor 
97 integral do INSS recolhido com despesas com pessoal, sendo corrigido o valor 
98 total das despesas para R$ 15.300,69 (quinze mil, trezentos reais e sessenta e 
99 nove centavos); foram anexados os recibos de Contribuinte Individual assinados 

100 pelos prestadores , que estavam sem assinatura, assim como o 
101 Contrato de Prestação de Serviços da ; foi anexada ainda a guia SEFIP, 
102 mostrando a relação dos beneficiários no imposto INSS; e por fim foi feita 
103 justificativa sobre o cheque do Sindicato dos Arquitetos que pagou o imposto 
104 INSS ter sido nominal ao próprio Sindicato que, como não possui cartão de 
l 05 movimentação da conta corrente, usa como procedimento sacar o dinheiro no 
106 banco para quitar as despesas. Com isso, todas as irregularidades apontadas 
107 anteriormente foram sanadas. As prestações de contas alteradas foram 
108 aprovadas por unanimidade. Análise do Portal de Transparência: A Assessora 
109 de Imprensa Elisa França mostrou as alterações na guia Transparência do site 
110 do CAU/GO, sendo necessário fazer alguns ajustes. Ficou combinado que serão 
1 U feitos ajustes até o dia 30/06/2015 para mostrar na Plenária. Análise da Revista 
112 CAU/GO: A revista está em fase de alteração da pauta. Ficou definido que será 
113 criado um grupo de estudo na próxima Plenária para discutir a pauta da revista. 
114 Elisa irá enviar convite a todos os conselheiros para compor o grupo. Dos 
115 Assuntos Gerais: A Gerente Luciene trouxe carta do  
116 respondendo à solicitação de entrega ao CAU/GO do primeiro aparelho celular em 
117 posse do mesmo em 2012. Segundo a carta, o aparelho "pereceu" e por isso não 
118 pode ser devolvido, mas se responsabiliza pelos ônus em caso de cobrança da 
119 empresa Claro. Ficou combinado que �será feito um termo de compromisso do 
120 mesmo com o CAU/GO. Luciene irá verificar com a assessoria jurídica se há 
121 necessidade de reconhecer firma ou registrar o termo no cartório. Propostas 
122 extrapauta: A Gerente Geral Isabel disse que está recebendo propostas de 
123 concessão de patrocínios do CAU/GO e convidou os membros da CAF para 
124 fazerem análises. Ficou agendada reunião no dia 07/07/2015 às 16h na sede do 
125 CAU/GO. ENCAMINHAMENTOS: i) Luciene irá montar uma breve apresentação 
126 com os valores relevantes de aumento de despesa na Reformulação para a 
127 Plenária do dia 30/06/2015; ii) Leônidas irá discutir o assunto dos indicadores de 
128 fiscalização na próxima reunião da CEPEF no dia 07/07/2015; iii) Elisa irá alterar 
129 a aba Transparências até o dia 30/06/2015 para apresentação na Plenária; iv) 
130 Luciene irá fazer, com apoio da assessora jurídica Termo de Compromisso 
131 referente ao celular  até o dia 03/07/2015; v) A reunião da CAF 
132 para analisar as propostas de concessão de patrocínios ocorrerá no dia 
133 07/07/2015 às 16h com presença dos Conselheiros da CAF Leônidas, Regina e 
134 Marcos. O Coordenador agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 
135 sessão. Do que, para constar, eu, Valéria Jerônima Pires secretariei a sessão, 
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136 lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por 
137 mim e pelo Coordenador da Comissão de Administração e Finanças do Conselho 
138 de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, Leônidas Albano da Silva Júnior.

139 Goiânia, aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze. 

140 
141 
142 
143 
144 
145 1 va únior

146 Administração e Finanças 

147 
148 
149 
150 
151 nima Pires 

152 iária 
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