
Conselho de Arqui te Ufa
e Urbamsmo de Mmas GerõlS

1 Ata da Comissão de Finanças em sua
2 Reunião Extraordinária nº 33/2013, do
3 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
4 estado de Minas Gerais, realizadas em
5 dezenove de agosto de 2013.
6 Reunião da Comissão de Finanças do CAU/MG, com a presença dos Conselheiros Dennison
7 Caldeira Rocha e Vera Therezinha A. O. Santos, com apoio técnico do Gerente
8 Administrativo e Financeiro Flávio Vidigal de Carvalho Pereira. Assuntos abordados:
9 Convocação pelo CAU-BR do Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do

10 CAU-MG e do Gerente Administrativo Financeiro para reunião nacional com todos os
11 Estados a fim de tratar do Orçamento 2014 e do Plano de Gestão.
12 Todas as Comissões devem enviar até o dia 30/08 seus planejamentos para a elaboração
13 do orçamento 2014. O mesmo deverá entrar na Plenária do dia 23/09 para aprovação,
14 pois será encaminhado ao CAU-BR até a data de 30/09/2013 impreterivelmente.
15 É sempre bom lembrar que o Conselho deve incentivar a participação dos Conselheiros
16 nas reuniões, seminários e ações do CAU-BR.
17 Ainda não foi homologado pelo CAU- BR o regimento do CAU - MG por isso continuarão
18 a serem validados os documentos contábeis por esta Comissão.
19 Serão validados os documentos do mês de Julho/2013 na próxima reunião extraordinária
20 da Comissão de Finanças no dia 16/09 (após liberação da Plenária).
21 Continua sem a resposta do Diretor Geral sobre as implantações das sedes regionais do
22 CAU - MG - Montes Claros, IAB- Belo Horizonte, Uberlândia e Juiz de Fora que estão
23 praticamente concluídas, e da sede regional de Poços de Caldas para elaboração do
24 orçamento 2014. Outras sedes serão implementadas em 2014?
25 Vem se desenhando pelo interior a doação de áreas institucionais pelas pequenas
26 Prefeituras para CAUe para o CREA, com isso cria-se a necessidade de projeto piloto para
27 as sedes no interior. Tema este que deverá ser estudado com bastante serenidade, pois
28 interferirá no orçamento com investimentos em implantação e instalações. Esta ação
29 deverá entrar numa reunião específica com o Presidente [oel,
30 Estudar a viabilidade de convênio com o Ministério Público aproveitando os Conselheiros
31 do interior.
32 Ainda não recebemos os resultados da ação junto à Secretaria de Cultura do Estado de
33 Minas Gerais junto ao Conselho, no que se refere ao cadastramento de novos profissionais.
34 Deverá ser verificado junto a Gerente de atendimento Arq. Vera Carneiro a comprovação
35 dos resultados. Para constar, eu, Conselheira Vera Therezinha de Almeida de Oliveira
36 S I Aantos, avrei a presente ta.
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