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ATA N.º 06/2015 1 

Às 15 horas do dia 19 (dezenove) do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, na sede 2 

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas CAU/AL, CNPJ sob n. 3 

15.148.889/0001-26, situada no Edif. Harmony Trade Center, Sala 519, Jatiúca, nesta 4 

cidade de Maceió, Estado de Alagoas, reuniram-se para a 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA os 5 

membros da Comissão de Administração e Finanças – CAF: Edgar Francisco do 6 

Nascimento Filho (Coordenador), Nadja Barros Fernandes (Coordenadora adjunto) e Nise 7 

de Araujo Sarmento; o Gerente Administrativo e Financeiro José Rodrigo Lopes Pedro, 8 

representando o escritório de assessoria contábil Lessa & Moura Contabilidade e 9 

Consultoria Sra. Selma Lessa. PAUTA: I – Análise e sugestão para Plano de Ação e o 10 

Orçamento - Exercício 2016; II – Análise das demonstrações contábeis e financeiras 11 

Janeiro a Julho de 2015; III – Outros assuntos. Iniciando os trabalhos o coordenador 12 

Edgar Francisco do Nascimento Filho agradeceu a presença de todos, deu início 13 

informando aos presentes sobre o Item I. da pauta – O coordenador Edgar encaminhará 14 

aos Coordenadores de cada comissão uma solicitação de análise do orçamento de 2015 15 

– previsto x realizado, devendo aquele informar, caso necessário, a complementação ou 16 

supressão de alguma atividade/projeto que deverá ser encaminhada até o dia 01 de 17 

outubro de 2015, para analise por parte desta Comissão e posterior envio para aprovação 18 

do Plenário e Homologação do CAU/BR, caso não tenha manifestação por parte das 19 

comissões, será mantido o orçamento vigente de cada comissão; Item II. – O 20 

coordenador passou a palavra a Contadora do CAU/AL Sra. Selma Lessa que fez a 21 

apresentação, em anexo, referente à prestação de contas de Janeiro a Julho de 2015, 22 

após analise e alguns questionamentos relativos à receita e despesa, com os valores 23 

orçados para 2015 e os valores realizados até o presente, foram demonstrados e 24 

discutidos, sendo aprovado por unanimidade pelos presentes. III. - Outros assuntos – não 25 

foi acrescentado nenhum assunto extrapauta. ENCERRAMENTO: O Coordenador Edgar 26 

Francisco do Nascimento Filho agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra aos 27 

demais presentes, como dela ninguém quis fazer uso, encerrou a sessão às 17 horas e 28 

35 minutos. E, para constar, eu, Gerente Administrativo/Financeiro, José Rodrigo Lopes, 29 

secretário ad hoc, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, é assinada por mim, e 30 

demais presentes à sessão.  31 

Edgar Francisco do Nascimento Filho _________________________________________ 32 

Nadja Barros Fernandes ____________________________________________________ 33 

Nise de Araújo Sarmento____________________________________________________ 34 

José Rodrigo Lopes Pedro__________________________________________________ 35 

Selma Lessa _____________________________________________________________ 36 


