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Mensagem do Diretor Financeiro
Fui convidado a participar do projeto no início do ano de
2015, quando existíamos apenas nos ideais de nossos futuros
membros fundadores.
Motivado pela ideia de um novo desafio e, mais
importante, pela oportunidade de causar um impacto social
positivo nessa sociedade injusta e não igualitária em que
vivemos, iniciei meu trabalho organizando todas as
contribuições e doações e realizando todos os pagamentos
referentes aos estudos de nossos bolsistas.
E assim o foi ao longo do primeiro semestre, até que no
meio do ano, quando decidimos criar a Associação Projeto
Gauss, fui empossado como Diretor Financeiro, dada minha
maior proximidade com a parte contábil dessa iniciativa.
Confesso que não sabia bem ao certo o que esperar
quando me foi dada a chance de integrar esse Projeto, num
momento em que eu havia acabado de voltar de uma
temporada de dois anos fora do Brasil.
Um ano depois, posso dizer que muita coisa mudou,
dentro de mim e também no seio do Gauss, o qual não enxergo
mais como uma possibilidade, uma incerteza, mas sim como
um realidade: somos uma Associação de fato, nosso trabalho
já está influenciando a vida de pessoas e, mais importante,
nosso alunos já estão colhendo frutos.
Nosso trabalho está ficando cada vez mais complexo,
uma mostra de que estamos crescendo. Nossa rede de
colaboradores está se expandindo, não estamos trabalhando
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sozinhos. Nossa estrutura está se desenvolvendo e
começamos o ano de 2016 com nove bolsistas, sendo seis
deles de São Paulo e outros três de Sergipe. Acreditamos estar
no caminho certo.
Esse processo de expansão nos traz cada vez mais
desafios e responsabilidades, e buscamos retribuir toda essa
confiança por meio de um trabalho sério, dedicado e
transparente. O sucesso, temos plena consciência disso, será
reflexo e virá naturalmente. Queremos crescer, mas não a
qualquer custo; a formação e desenvolvimento humano, não
apenas de nossos alunos, mas de todos que fazem parte da
Rede Gauss, são mais importantes do que meros números e
planilhas.
Enxergamos o Gauss como uma plataforma de
transformação da sociedade pela da educação e é nisso em
que investimos e para isso que trabalhamos!

Paulo Hime Funari
Diretor Financeiro
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Visão geral
Este documento contém a prestação de contas do Projeto Gauss
para o exercício financeiro de 2015.
Tendo a transparência e a ética como valores fundamentais, o
Gauss disponibiliza de forma sintética e clara as operações financeiras
de entradas e saídas ocorridas ao longo do ano, a fim de demonstrar a
todos os interessados o destino de nossos recursos.
Ao final, no Anexo I, apresentamos o balanço contábil de 2015,
assinado pelo serviço de contadoria contratado pelo Projeto Gauss.

Entradas
Total: R$ 30.117,11 (trinta mil cento e dezessete reais e onze
centavos)
As receitas do nosso ano de 2015 vieram, majoritariamente, das
contribuições mensais de nossos associados. No final do exercício de
2015, contudo, intensificamos um pouco nosso trabalho de captação e
conseguimos atrair alguns novos colaboradores, os quais, mais do que
simples ajuda financeira, foram essenciais para o importante “salto”
estrutural e operacional que tivemos no início de 2016.

Contribuições sociais
Total: R$ 25.382,11 (vinte e sete mil duzentos e dezessete reais e
onze centavos)
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Os valores apresentados referem às nove contribuições pagas
por cada associado do Projeto ao longo de 2015 e aos valores
adicionais aportados para cobrir os gastos oriundos do processo de
formalização.
Cada um dos dez membros estatutários da Associação Projeto
Gauss contribuiu, ao longo do ano de 2015, com um valor médio
mensal de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).

Doações
Total: R$ 4.735,00 (quatro mil setecentos e trinta e cinco reais)
O valor abrange as dezenove doações feitas pelos colaboradores
do Gauss no ano de 2015.
Recebemos importantes doações, especialmente nos meses de
novembro e dezembro. Algumas delas pontuais e outras contínuas,
oriundas de pessoas que acabaram por se tornar os primeiros
colaboradores fixos da Associação Projeto Gauss.

Saídas
TOTAL: R$ 28.029,67 (vinte e oito mil e vinte e nove reais e sessenta
e sete centavos)
O ano de 2015 não trouxe grande diversificação de gastos. Com o
orçamento sempre apertado de uma Associação ainda incipiente,
nossas despesas se resumiram, basicamente, àquelas inerentes aos
estudos de nossos alunos, tais como mensalidades de escolas e cursos,
auxílios alimentação a transporte, material escolar e taxas de inscrição
em processos seletivos. No mais, tivemos gastos relacionados ao nosso
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processo de constituição formal enquanto pessoa jurídica e posteriores
trâmites burocráticos, tais como requerimento de qualificação como
organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP),
regularização contábil e abertura de conta bancária em nome da
Associação.

Bolsista Eduardo Lima Nascimento
Foram investidos no bolsista Eduardo R$ 11.253,84 (onze mil
duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos). Esse
investimento pode ser decomposto em R$ 3.506,00 (três mil
quinhentos e seis reais), referentes às nove mensalidades do curso
preparatório para vestibulares (Curso Etapa); R$ 2.970,00 (dois mil
novecentos e setenta reais), pagos como auxílio à alimentação; e R$
4.777,84 (quatro mil setecentos e setenta e sete reais e oitenta e
quatro centavos), referentes à ajuda de custo adicional, garantindo que
o bolsista pudesse parar de trabalhar para se dedicar integralmente
aos estudos.

Bolsista Arthur Arroyo do Espírito Santo
Foi investido no bolsista Arthur um total de R$ 1.869,06 (mil
oitocentos e sessenta e nove reais e seis centavos), referentes às seis
mensalidades do curso de inglês na Cultura Inglesa.

Bolsista Matheus Arroyo do Espírito Santo
Com nosso bolsista Matheus, foi realizado um investimento de
R$ 6.594,00 (seis mil quinhentos e noventa e quatro reais). Esse valor
compreende R$ 5.424,00 (cinco mil quatrocentos e vinte e quatro
reais), referentes às nove mensalidades do Colégio Inovação, incluindo
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todo material de apostila da instituição, e R$ 1.170,00 (mil cento e
setenta reais), pagos a título de auxílio com o transporte escolar.

Bolsista Luiz Gustavo Rodrigues Nascimento
Último bolsista a ingressar no Projeto Gauss em 2015, Luiz
Gustavo recebeu um investimento R$ 972,00 (novecentos e setenta e
dois reais), compreendendo R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais),
referentes às cinco mensalidades do cursinho preparatório para ETEC;
e R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais), sob forma de auxílio
transporte.

Despesas operacionais
Ao longo de 2015, a título de despesas operacionais foi gasto um
total de R$ 7.049,00 (sete mil e quarenta e nove reais), relativos (i)
aos honorários advocatícios decorrentes dos procedimentos de
abertura de registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNJP)
e qualificação como OSCIP; (ii) à prestação de serviços contábeis na
abertura de CNPJ e na contabilização do período de agosto a dezembro
de 2015; (iii) à criação de certificado digital em nome da Associação
Projeto Gauss.
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Anexo I. Balanço
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