Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Minas Gerais

1

Ata da Comissão de Planejamento e Finanças em sua

2

84a Reunião do Conselho de Arquitetura e Urbanismo

3

do Estado de Minas Gerais, realizada em 08 de

4

novembro de 2016.
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A Reunião da Comissão de Finanças do CAU/MG foi realizada com a presença dos Conselheiros
Dennison Caldeira Rocha, Sérgio Myssior, Paulo Henrique Silva de Souza, a Contadora Livian
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Fernandes Hott, e o Gerente Geral Pedro Schultz. A reunião teve início às 1 O:OOhcom o Gerente Geral

8

informando sobre a necessidade de renovação do contrato do IAS ponderando sobre a possibilidade

9

de mudança na forma de contratação do IAS ao invés de pagar um aluguel fixo para utilização da sala

10

do posto de atendimento e realização das plenárias e eventos poderia ser realizada a contratação

11

somente da sala do posto de atendimento e o pagamento individualizado para realização de eventos
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(Plenária, Encontro de Arquitetos, Tabela de Honorários) no IAS. O conselheiro Dennison ressaltou a

5

necessidade de melhorias no espaço do IAB, com a possibilidade de descontar no aluguel o valor
gasto nestas melhorias. Os conselheiros solicitaram ao Gerente Geral que fossem solicitados
orçamentos separados referente ao aluguel da sala, das vagas, do almoxarifado e do espaço para
realização dos eventos (Plenária, Encontro de Arquitetos, Tabela de Honorários) para posterior análise
detalhada pela comissão.

O Gerente Geral informou aos conselheiros o pagamento de banners e

aluguel de quatro televisores para o seminário de acessibilidade realizado com a presença do arquiteto
Marcelo Guimarães os conselheiros ponderaram sobre a realização do seminário e as possibilidades

20

de patrocínio. Foi realizada pelos conselheiros a aprovação do 3° trimestre de 2016. O Gerente Geral

21
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iniciou a apresentação

24

melhorias definidas no plano de trabalho. O Conselheiro Paulo Henrique questionou se houveram

25

dificuldades para realização da oficina os participantes responderam que a ausência de pessoal de

26

todas as áreas e ausência de material (informações sobre plano de ação, objetivos estratégicos,

27

informações orçamentárias

28

questionaram se poderá haver alteração dos participantes do grupo de trabalho GESPÚBLlCA com o

29

ingresso de novos servidores, o Gerente Geral respondeu que a participação é voluntária e que novos

30

servidores poderão ingressar no grupo de trabalho. O Gerente Geral ponderou a possibilidade do

31
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CAU/MG fazer parte do Plano Mineiro de Gestão e posteriormente adquirir a certificação de qualidade.
A servidora

34

GESPÚSLlCA. O conselheiro Sérgio Myssior ponderou que os gargalos não devem ser encarados

35

como defeitos, mas como oportunidades de melhoria e crescimento tanto para o conselho quanto para

36

os profissionais e acrescentou que a participação de profissionais de várias áreas de formação agrega

37

valor ao trabalho por possibilitar discussões e análises por vários pontos de Vi~i1

38

apresentou aos conselheiros o memorando N° 40/2016, enviado pela da

sobre a prévia do relatório GESPÚSLlCA,

foram convidados todos os

participantes da oficina para expor aos conselheiros os resultados obtidos e o plano de melhoria
confeccionado. O Gerente Geral ressaltou a importância de dar prosseguimento

Grazielle

as ações e as

e financeiras) dificultaram a realização do trabalho. Os conselheiros

Vilela

ponderou

a necessidade

de criação

do comitê

gestor

para

acompanhamento dos trabalhos referente a realização das melhorias previstas no plano de trabalho

assessora da CPFI
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Administração em que encaminha para análise da CPFI a Solicitação de Custeio ou Ressarcimento de

40

Despesas, os conselheiros aprovaram as alterações no referido formulário. No período da tarde houve

41

reunião conjunta com a Comissão de Organização e Administração com apresentação da Gerente do

42

Jurídica sobre as alterações devidas na resolução N° 47 do CAU/BR sendo definido que a proposta de

43

alteração será encaminhada ao CAU/BR. Sem mais assuntos foi encerrada a reunião.
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CAU/MG
PRESENÇA NA REUNIÃO DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2016
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Dennison Caldeira Rocha
Paulo Henrique Silva de Souza
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