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1 Ata da Comissão de Finanças em
2 sua Reunião Extraordinária n2 23/2013, do
3 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
4 estado de Minas Gerais, realizadas em
5 dezoito de março 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. Assuntos abordados:
8 A Conselheira Ana Paula Costa explanou sobre a viagem realizada a Brasília a fim de
9 participar da reunião da Comissão de Finanças do CAU - BR, seu relatório segue em anexo a
10 esta ata.
11 Aguardando solução do oficio encaminhado ao Presidente do CAU - MG Arquiteto Joel
12 Campolina para deliberar sobre as anuidades atrasadas de 2012, boletos bancários sejam
13 emitidos e enviados pelo CAU-MG, aos profissionais que estão sem poder resolver suas
14 situações junto ao Conselho. Ação sobre as anuidades 2012/2013.
15 A Conselheira Vera Therezinha relatou sua participação no primeiro dia da auditoria ocorrida
16 no CAU MG e para maiores elucidações aguarda o resultado que será divulgado pelo
17 administrativo do Conselho. Salientou que por desconhecimento maior os balancetes que
18 passarem na Comissão receberão apenas um ciente.
19 Os Conselheiros desta Comissão solicitam ao administrativo do Conselho que sempre
20 enviem a seus suplentes cópias dos e'mail enviados.
21 A Comissão deliberou sobre a portaria das diárias que passará para aprovação na Plenária da
22 tarde de hoje.
23 Nesta reunião também não foram validados os documentos do mês de Janeiro que ficaram
24 para ser analisados junto com os de fevereiro na próxima reunião extraordinária da
25 Comissão.
26 Solicitação de curso de Auditores para Autarquias públicas dentro das novas Leis
27 Internacionais para todos os Conselheiros interessados e funcionários que atuam nesta área.
28 Cada vez se torna mais urgente! Para constar, eu, Conselheira Vera Therezinha de Almeida
29 de Oliveira Santos, lavrei a presente Ata
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NOME Presença na reunião do dia 18 de março de 2013.

1 Flávio Vinícius Ferreira

2
Vera Therezinha de l) lAto- ~~~Almeida de Oliveira Santos

~~

.
3 Dennison Caldeira Rocha

Ana Paula Costa~
~---4

30

Rua Paraíba, 966/ 12° andar - CEP 30.130.141 - 8elo Horizonte - MG
www.caumg.org.br/atendimento@caumg.org.br - (31) 2519-0950

mailto:www.caumg.org.br/atendimento@caumg.org.br

