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1 Ata da Comissão de Planejamento e Finanças em sua
2 75a Reunião do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
3 do Estado de Minas Gerais, realizada em 19 de abril
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, a Gerente Administrativo-Financeiro Sandra Nogueira de
8 Araújo e a Presidente Vera Maria Naves Carneiro Mascarenhas de Araújo. Os assuntos abordados: O
9 Gerente Geral iniciou discussão a respeito da renovação do contrato com o IAB/MG, que possui

10 vencimento em junho do ano corrente, apresentando os primeiros orçamentos recebidos. A Comissão
11 sugeriu que fosse revista à metodologia de orçamentos para balizamento dos valores e ainda realizada
12 uma negociação do aluguel que permitisse a manutenção dos valores anteriormente adotados desde
13 que realizada previamente uma série de melhorias na estrutura física da entidade disponibilizado para
14 o CAU/MG, tais como climatização do espaço onde é realizada a Plenária mensal, instalação de Totem
15 do CAU/MG na sede do IAB. Foi tratado também a possível mudança de imóveis e renegociação dos
16 valores de aluguel dos postos de atendimento instalados nas cidades de Uberlândia, Coronel
17 Fabriciano e Juiz de Fora. A comissão entende que os postos de atendimento devem ter maior
18 visibilidade para ampliar a presença institucional na região e permitir maior interação com o público.
19 Devem ser também avaliadas ações de incremento desta interação e presença regional. Após foi
20 realizada aprovação da Ata da 74a Reunião da CPFI e Deliberação Plenária N° 074.3.6/2016. A
21 Comissão analisou o razão dos meses de fevereiro e março e solicitou vista dos seguintes
22 documentos: Abra Informática, Lequipee, Mac Suprimentos, Doce Benção, Engesofth e Correios. A
23 Comissão não verificou irregularidade nos documentos analisados. O Conselheiro Sérgio Myssior
24 solicitou que fosse realizado, para a próxima reunião, estudo de viabilidade referente ao serviço de
25 áudio, avaliando a alternativa de aquisição dos equipamentos para o CAU/MG. Nesta mesma direção,

26 a comissão solicitou estudos sobre a questão do custo do tonner/impressões, tendo em vista a
27 possibilidade de locação com insumos e manutenção dos equipamentos de impressão já adquiridos
28 pelo CAU/MG. Também foi solicitado estudo referente às alternativas mais vantajosas para a
29 impressão de correspondências, como por exemplo, a contratação de papel timbrado para impressão
30 monocromática. Também um estudo para avaliação dos custos e serviços de telefonia, com o objetivo
31 de redução dos custos mensais. A Presidente do Conselho participou da reunião para esclarecimento
32 sobre o pagamento de meia-diária, conforme a Resolução nO47 do CAU/BR bem como intepretação e
33 aplicação realizada pelo CAU/BR. Pela interpretação do CAU/BR a meia-diária só é devida no caso de
34 viagem realizada durante um dia (saída pela manhã e volta até a noite), ou seja, sem pernoite no local
35 de destino. A Presidente solicitou a CPFI que emita deliberação sobre essa mudança na aplicação do
36 conceito da meia-diária e a encaminhe para análise. Houve discussão sobre os valores praticados na
37 aquisição de tonners para impressoras, a Gerente Administrativo-Financeiro foi convidada para 11
38 esclarecimentos sobre o tema e apresentou planilha com os valores dos tonners e das impressõey I
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39 sendo atendidos os questionamentos. Após foi realizada a análise do Protocolo nO363825/2016 e a
40 comissão julgou a solicitação improcedente, será confeccionada Deliberação da CPFI para resposta ao
41 protocolo. Ficou definido que após a realização da reunião da CPFI a Assessora da Comissão enviaria
42 ata da reunião por e-mail.
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