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1 Ata da Comissão de Planejamento e Finanças em sua
2 76a Reunião do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
3 do Estado de Minas Gerais, realizada em 17 de maio
4 de 2016.

5 Reunião da Comissão de Finanças do CAU/MG, com a presença dos Conselheiros Dennison Caldeira
6 Rocha, Sérgio Myssior, Paulo Henrique Silva de Souza, o Gerente Geral Pedro Schultz Fonseca
7 Baptista, a Contadora Livian Fernandes Hott, o Assessor Contábil Geraldo Magela e a Gerente
8 Administrativo-Financeiro Sandra Nogueira de Araújo. Os assuntos abordados: Foi iniciada a reunião,
9 com a saída do Gerente Geral e o Conselheiro Paulo Henrique Silva de Souza da sede do CAU/MG

10 para realizarem as visitas, anteriormente programadas, a alguns imóveis na região para analisarem a
11 viabilidade de uma possível mudança da sede do CAU/MG, isso se deve ao vencimento do contrato de
12 aluguel da sede do CAU/MG. Em análise ao razão contábil do mês de abril o conselheiro Sérgio
13 Myssior solicitou que no histórico dos pagamentos de diárias fosse feita menção à quantidade de
14 diárias pagas, contudo para que o setor administrativo financeiro coloque essa informação no histórico
15 será necessária à alteração do formulário emitido pela Secretaria. O conselheiro Dennison solicitou que
16 no formulário de diárias além de mencionar a quantidade de diárias fosse acrescentado à informação
17 quanto ao deslocamento do conselheiro, constando a data de saída e o retorno a sua moradia. Em
18 análise ao razão contábil do mês de abril, os conselheiros solicitaram vistas ao pagamento da Fibra
19 Telecomunicações Ltda. e Claro S/A. A Comissão não verificou irregularidade nos documentos
20 analisados. Após foi realizada, pelo Assessor Contábil, a apresentação do relatório contábil referente
21 ao mês de abril. Com essa apresentação os conselheiros se mostraram preocupados quanto a não
22 realização da receita orçamentária, estimada pelo CAU/BR, na casa dos 8 milhões. Como sugestão, os
23 Conselheiros cogitaram a possibilidade de envio ao CAU/BR de ofício relatando a realidade da
24 arrecadação e vislumbrando uma reformulação orçamentária com diminuição da estimativa de Receita
25 Orçamentária, Outro ponto abordado pelos Conselheiros é quanto à necessidade de intensificarem a
26 atuação dos postos de atendimento e atividade de fiscalização. A Gerente Administrativa Financeira
27 mostrou o estudo de viabilidade quanto à aquisição do equipamento de som para a gravação da
28 plenária e ponderou quanto ao risco da aquisição dos equipamentos, devido a eventuais problemas
29 técnicos e possíveis trocas de peças. Ao analisarem o estudo apresentado os conselheiros acharam
30 vantajosa a aquisição dos equipamentos. Mas, solicitaram que fosse realizada consulta a atual
31 contratada, a empresa Leequipe, sobre a possibilidade de mantermos o contrato somente para
32 eventualidades técnicas nos equipamentos que serão adquiridos pelo CAU/MG, e também pediram a
33 realização de orçamentos para a aquisição de uma mesa de som com menor capacidade, a fim de
34 diminuir o dispêndio com a aquisição dos equipamentos. Posteriormente, a Gerente Administrativo-
35 Financeiro apresentou o cálculo de viabilidade quanto à contratação de empresa de informática para
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assumir as impressoras do CAU/MG quanto à manutenção e fornecimento de Tonner, os conselheiros
acharam viável e autorizaram a contratação com base nos cálculos apresentados. A Gerente ainda/1 fi
apresentouum balanço da telefonia com o valor gasto pelos postos de atendimentoe Soder I
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CAU/MG. Quanto ao pagamento de meia-diária, abordado pela Presidente na reunião anterior, a
Gerente realizou consulta formal ao Auditor do CAU/BR, através de e-rnail, mas até a presente data
não obtivemos resposta do Auditor. Para facilitar o pagamento das diárias o conselheiro Sérgio Myssior
solicitou que se verificasse o custo e a possibilidade de emissão de cartão corporativo para os
conselheiros.
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