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1

Ata da Comissão de Planejamento e Finanças em sua

2

72a Reunião do Conselho de Arquitetura e Urbanismo

3

do Estado de Minas Gerais, realizada em 15 de

4

Fevereiro de 2016.

5

Dennison Caldeira Rocha, Paulo Henrique Silva de Souza e Sérgio Myssior, Gerente Administrativo-

6

Financeira Sandra Nogueira de Araújo, o Gerente Geral Pedro Schultz Fonseca Baptista, o Contador

7

Reinaldo Antero de Jesus Júnior, a Contadora Livian Fernandes Hott e o Assessor Contábil Geraldo

8

Magela. Assuntos

9

deslocamento do último trimestre, o conselheiro Sérgio Myssior sugeriu uma normatização mais rígida,

abordados:

Houve discussão

sobre os pagamentos

de diárias e auxílio

10

com valores fixos pré-determinados

para as diárias de viagem dos conselheiros,

11

normativo terá caráter temporário para o período de Março/2016 a Maio/2016 e será escrito pelo

12

Gerente Geral e enviado à Comissão de Organização e Administração como sugestão para a reunião

13

plenária. O Assessor Contábil apresentou o relatório contábil referente ao mês de Dezembro/2015.

14

Foram apresentadas pelo Contador as informações gerenciais de acompanhamento

15

Orçamentária de 2015 e acumulada (Execução do Orçamento por Centro de Custos, Composição da

16
17
18
19

Receita, Realização da Receita 2014 x 2015, Distribuição da Receita 2015, Análise Receita x Despesa

20

orçamentária), sendo definido que o assunto seria levado à reunião do Conselho Diretor a ser realizada

21
22

na presente data. Foi realizada discussão a cerca do desconto do auxílio alimentação em período de
férias, licenças médicas e diárias de viagem dos servidores, surgiram dúvidas quanto à legalidade do

23

referido desconto, optando pela realização de consulta ao setor jurídico sobre o tema e o mesmo

24

retornará a pauta no dia 23/02/2016. Iniciou discussão a respeito do índice de reajuste do Auxílio

25

Alimentação optando por encaminhar o assunto à reunião do Conselho Diretor. Ficou definida a

26

alteração da Assessoria da Comissão de Finanças para a Contadora Livian Fernandes Hott. O

27

conselheiro Sérgio Myssior ressaltou a importância do acompanhamento

28

CAU/MG pela Comissão

29

Financeiro o caso do contrato de telefonia corporativa, apresentando os gastos dos últimos meses para

30

análise, após discussões

31

conselheiros, limitando o pagamento ao valor da franquia (atualmente R$105,33 e R$109,34) a partir

32

do mês de março/2016. O Conselheiro Sérgio Myssior relembrou também assuntos da reunião anterior

33

sobre o convênio com SEBRAE e participação do CAU/MG em eventos da AMM. O Gerente Geral

34

relatou que foi realizado contato com o SEBRAE, contudo não houve retorno e quanto à AMM

35

informou que o interesse da associação na participação do CAU/MG parece ter mais cunho financeiro

36

(compra de espaço no evento) a interesse de participação técnica. O conselheiro Sérgio Myssio

37

sugeriu que fosse encaminhado ofício da Presidência à AMM explicando o interesse do conselho

38

participar do evento com a disponibilizaçãode profissionais qualificarara

acumulada 2015). Houve discussão sobre o reajuste salarial dos servidores,

a proposta do

da Execução

o Gerente Geral

apresentou três cenários possíveis para o reajuste (Diferenciado- onde somente o quadro efetivo teria
o reajuste, 11% linear para todos os servidores, 9% linear conforme previsto na fase de preparação

de Finanças sendo, então, apresentado
foi definida a redução no pagamento

da gestão de contratos do
pela Gerente Administrativo

das contas de telefonia dos

m

palestras
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39

apresentações em contrapartida à utilização do espaço nos eventos. Foi entregue o livro razão de

40

Dezembro/2015 para escolha da amostra de processos a serem analisados pela comissão na reunião

41

ordinária do dia 23/02/2016.

42
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

E FINANÇAS - CAU/MG
PRESENÇA NA REUNIÃO DO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2016
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