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Ata da Comissão de Planejamento e Finanças em sua
79a Reunião do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Estado de Minas Gerais, realizada em 18 de julho
de 2016.

Reunião da Comissão de Finanças do CAU/MG, com a presença dos Conselheiros Antônio Augusto
Pereira Moura, Paulo Henrique Silva de Souza, o Gerente Geral Pedro Schultz Fonseca Baptista, a
Contadora Livian Fernandes Hott, o Assessor Contábil Geraldo Magela e a Gerente Administrativa
Financeira Sandra Nogueira de Araújo. A reunião teve início às 15:00h com a análise do razão contábil
do mês de Junho, contudo não foram selecionados documentos para vistas. Posteriormente, a Gerente
Administrativa Financeira apresentou as análises comparativas das receitas e despesas para
verificação dos conselheiros, onde não foram verificadas divergências. Após Assessor Contábil
apresentou o relatório contábil do mês de Junho. Houve discussão sobre os valores da inadimplência
registrados no Balanço Patrimonial e sobre o comportamento da emissão dos RRT's, o Gerente Geral
ponderou que será realizado pela gerência de fiscalização trabalho para checagem dos valores de
inadimplência, o Assessor contábil informou que após a conclusão deste trabalho poderão ser
corrigidos os valores de inadimplência registrados no Balanço Patrimonial. O Coordenador da CPFI
questionou os custos com a mudança da sede, a Gerente Administrativa Financeira e o Gerente Geral
responderam que estão aguardando a resposta dos orçamentos solicitados e informou que os
pagamentos realizados com a mudança e com a adequação da nova sede serão contabilizados no
centro de custo/projeto Adequar Infraesfrufura de Til Adequação da nova Sede a fim de possibilitar um
acompanhamento e mensuração de todos os gastos com o processo de mudança. Após o Gerente
Geral apresentou aos conselheiros as fotos do possível novo posto de atendimento a ser instalado em
Ipatinga, os conselheiros se mostraram de acordo com a possível mudança, uma vez que consideram
que a cidade de Ipatinga possui uma melhor acessibilidade aos profissionais do que o posto de
atendimento já instalado em Coronel Fabriciano. Posteriormente o Gerente Geral apresentou o
documento confeccionado, explicando a reprogramação orçamentária, e planilha demonstrando as
alterações realizadas nos valores do orçamento, ambos foram aprovados pelos conselheiros, sendo
encaminhados para a aprovação plenária no dia 19/07/2016. Houve discussão sobre a execução do
orçamento para aquisição de infraestrutura de TI e realização do plano de cargos e salários. O Gerente
Geral explicou que após a realização da mudança de sede do CAU/MG será realizado a aquisição de
equipamentos de TI bem como a contratação de empresa de consultoria para realização de pesquisa
do clima organizacional, confecção do plano de cargos e salários e mapeamento dos processos
internos. O Gerente Geral explicou ainda que pretende realizar análise das despesas incorridas até o
mês de agosto para realização do plano de ação do ano de 2017, Os conselheiros Dennison Caldeira
Rocha e Sérgio Myssior não estiveram presentes nesta reunião da CPFI, mas tiveram sua ausência
devidamente justificada. Participou dessa reunião o conselheiro suplente Antônio Augusto Pereira
Moura. Sem mais assuntos a serem tratados foi encerrada a reunião ordinária da Comissão de
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NOME PRESENÇA NA REUNIÃO DO DIA 18 DE JULHO DE 2016

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CAU/MG

Paulo Henrique Silva de Souza

Antônio Augusto Pereira Moura
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