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1 Ata da Comissão de Finanças em
2 sua Reunião Extraordinária n5121/2013, do
3 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
4 estado de Minas Gerais, realizadas em
5 dezoito de fevereiro de 2013.

6 Reunião da Comissão de Finanças do CAU/MG, com o apoio técnico do Gerente
7 Administrativo e Financeiro Flávio Vidigal de Carvalho Pereira e do contador Geraldo Magela
8 Pereira de Souza. Assuntos abordados:
9 Para o ano de 2013 a Conselheira Regional Ana Paula Costa Andrade desempenhará a

10 função de coordenadora e eu Conselheira Regional Vera Therezinha A O Santos como
11 coordenadora adjunta conforme acordado por todos os Conselheiros desta Comissão.
12 Posto novamente em analise o projeto de deliberação que antecede a portaria para
13 avaliação da Comissão de Finanças e da Comissão de Atos Administrativos referente ao
14 reajuste de todos os funcionários da casa em 9% independente do tempo de serviço
15 baseando-se em ato do CAU-BR com voto favorável desta Comissão.
16 Retornando a discussão da portaria de diárias e passagens com o reajuste estipulado pelo
17 CAU-BR que passa a diária para o valor de R$650,OO e por Km rodado R$l,12; o Gerente
18 financeiro Flavio Vidigal verificou a disponibilidade financeira do CAU-MG, o Conselheiro
19 Flavio demonstrou preocupação com o valor de o km ser muito alto se não era mais
20 consciente deixa-Io em R$O,90. Outra preocupação abordada é sobre a deliberação do CAU-
21 MG englobar conselheiros e funcionários numa mesma portaria o que num futuro próximo
22 com o aumento do número de funcionários acarretará questionamentos trabalhistas já que
23 estes valores majoram proporcionalmente os salários praticados.
24 Os Conselheiros são cargos honoríficos diferenciados dos funcionários o que não acarretara
25 jurisprudência para questionamentos futuros.Deverá ser criada uma portaria especifica para
26 os Conselheiros.
27 A comissão solicita ao jurídico do CAU-MG que elabore um parecer sobre a ponderação para
28 que possa ser avaliado e encaminhado ao Presidente Joel Campolina.
29 Fechamento do ano contábil de 2012 para aprovação da plenária e encaminhamento ao
30 CAU-BR.
31 Solicitação de curso de Auditores para Autarquias públicas dentro das novas Leis
32 Internacionais para todos os Conselheiros interessados e funcionários que atuam nesta área.
33 Contato conforme solicitado janyluce@yahoo.com.br - professora da Universidade federal
34 do Espirito Santo.
35 Verificação jurídica para maior transparência, conforto e segurança do Presidente quanto a
36 assinatura do mesmo em documentos como ordenador de suas próprias despesas. A
37 comissão sugere a assinatura conjunta com o Gerente financeiro. O Jurídico ainda não se
38 pronunciou.
39 Solicitou-se a presença do Presidente Joel Campolina na reunião extraordinária desta
40 Comissão no dia 04/03/2013 para discussão de assuntos pertinentes a mesma. Para constar,
41 eu, Conselheira Vera Therezinha de Almeida de Oliveira Santos, lavrei a presente Ata.
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