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ATA N.º 03/2015 1 

Às 15 horas do dia 30 (trinta) do mês de abril do ano de dois mil e quinze, na sede do 2 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas CAU/AL, CNPJ sob n. 15.148.889/0001-3 

26, situada no Edif. Harmony Trade Center, Sala 519, Jatiúca, nesta cidade de Maceió, 4 

Estado de Alagoas, reuniram-se para a 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA os membros da 5 

Comissão de Administração e Finanças – CAF: Edgar Francisco do Nascimento Filho 6 

(Coordenador), Nadja Barros Fernandes (Coordenadora adjunto) e Nise de Araújo 7 

Sarmento; o Gerente Administrativo e Financeiro José Rodrigo Lopes Pedro, todos do 8 

CAU/AL. PAUTA: I – Análise do Relatório e Parecer da empresa Audilink Auditores 9 

independentes; II - Analise das demonstrações contábeis e financeiras de janeiro, 10 

fevereiro, março e até 15 de abril do exercício 2015 – Analise documento CAU/BR; III - 11 

Outros assuntos. Iniciando os trabalhos o coordenador Edgar Francisco do Nascimento 12 

Filho agradeceu a presença de todos, deu início informando aos presentes sobre o Item I. 13 

da pauta – O Coordenador fez a leitura do relatório da empresa Audilink logo em seguida 14 

fez a leitura do parecer, com relação ao seguro do imóvel da nova sede, deverá ser 15 

realizada consulta a administração do Ed. Norcon Empresarial referente a existência de 16 

seguro no condomínio e sua abrangência, caso não tenha abrangência na sala, deverá 17 

ser realizada cotação de preços e posterior contratação do mesmo; com relação ao 18 

suprimento de fundos deverá ser feita consulta ao Jurídico do CAU/AL a possibilidade de 19 

aquisição de coffee break para as reuniões plenárias; com relação as aplicações 20 

financeiras, será realizada visita, o Gerente Administrativo e o Coordenador, ao banco do 21 

brasil no dia 05 de maio de 2015 às 15h para tratar o assunto com o gerente responsável 22 

pelas contas do CAU/AL; Deverá ser realizada consulta aos CAU/UFs sobre qual meio 23 

está sendo adotado como registro de processos bem como sistema de T.I., será criado 24 

um perfil no SICCAU ao coordenador da CAF para análise das ferramentas do SICCAU a 25 

serem exploradas pela área administrativa; Passando para o Item II. Não obtivemos 26 

resposta do CAU/BR (planilha aberta) o que impossibilitou a análise detalhada dos dados 27 

apresentados, bem como um comparativo relativo ao período de jan à 15 de abril 28 

2014/2015 conforme deliberado em plenária. Assim sendo, foi analisado apenas o 29 

comparativo das receitas de anuidades e RRT de 2014/2015 (período de jan à 15 de 30 

abril), ficando para o Gerente Administrativo/Financeiro apresentar as informações até a 31 

plenária a ser realizada no dia 04 de maio de 2015. Item III. Regimento interno do 32 

CAU/AL foi aprovado pelo plenário do CAU/BR e segue para conhecimento e demais 33 

tramites necessários a homologação pelo CAU/AL; ENCERRAMENTO: O Coordenador 34 

Edgar Francisco do Nascimento Filho agradeceu a presença de todos e franqueou a 35 

palavra aos demais presentes, como dela ninguém quis fazer uso, encerrou a sessão às 36 

18 horas e 10 minutos. E, para constar, eu, Gerente Administrativo/Financeiro, José 37 

Rodrigo Lopes, secretário ad hoc, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, é 38 

assinada por mim, e demais presentes à sessão.  39 

Edgar Francisco do Nascimento Filho _________________________________________ 40 

Nadja Barros Fernandes ____________________________________________________ 41 

Nise de Araújo Sarmento____________________________________________________ 42 

José Rodrigo Lopes Pedro__________________________________________________ 43 


