
(onselho de Arquitetura
e Urbanismo de Minas GeraIS

1 Ata da Comissão de Finanças em
2 sua Reunião Extraordinária nº
3 29/2013, do Conselho de Arquitetura e
4 Urbanismo do estado de Minas Gerais,
5 realizadas em dezoito de junho de
6 2013.
7 Reunião da Comissão de Finanças do CAU/MG, com a presença dos Conselheiros
8 Dennison Caldeira e Vera Therezinha A. O. Santos, com o apoio técnico do Sr.
9 Daniel Mareio da Cruz. Assuntos abordados:

10 Foi solicitado a Secretária Geral do CAU/MG, Adriana Valadares Santos, uma pasta
11 na qual deverão constar xerox de todas as portarias assinadas emitidas pelos
12 CAU/MG e CAU/BR.
13 Foram validados os documentos do mês de Maio logo após a reunião conjunta da
14 Comissão de Finanças com o Presidente [oel Campolina e o Diretor Geral Henrique
15 Martins Faria. Como resultado desta reunião ficou resolvido que as portarias 13
16 (19/03),14 (20/03) e a portaria 16 (04/04) deverão ser reavaliadas evitando a
17 duplicidade de pagamentos, o Diretor Geral Henrique ficou encarregado de
18 reescrevê-Ia apresentando na próxima reunião desta Comissão para ser avaliada
19 antes da assinatura do Presidente Joel.
20 A nova portaria deverá entrar em vigor a partir do dia 01/07/2013.
21 As notas de empenho canceladas deverão ser mantidas dentro do processo junto
22 com as novas que forem emitidas facilitando a validação das mesmas.
23 A liquidação 546 consta no sistema contábil porém, não está saindo no relatório
24 razão, já a liquidação 545 consta porem faltam assinaturas dos responsáveis.
25 O Contador Geraldo ainda não liberou para validação os documentos dos meses
26 subseqüentes, ficando para a próxima reunião desta Comissão.
27 Atualização dos cartões de visita para os Conselheiros, atualização de endereço e
28 telefones.
29 Estudar a viabilidade de convênio com o Ministério Público aproveitando os
30 Conselheiros do interior.
31 Parabenizar ao Diretor Geral e ao Assessor de Comunicação Douglas pela agilidade
32 na montagem da pequena biblioteca do CAU/MG com as assinaturas de revistas e
33 publicações adquiridas, conforme foi solicitado por esta Comissão.
34 Para constar, eu, Conselheira Vera Therezinha de Almeida de Oliveira Santos,
35 lavrei a resente Ata.
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Vera Therezinha de
Almeida de Oliveira Santos

NOME

1 Dennison Caldeira

2

Comissão de Finanças - CAU/MG

Presença na reunião do dia 18 de junho de 2013.
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