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Ata da Comissão de Finanças em sua
Reunião Extraordinária nº 31/2013, do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
estado de Minas Gerais, realizadas em
vinte e dois de julho de 2013.

Reunião da Comissão de Finanças do CAU/MG, com a presença dos Conselheiros Dennison
Caldeira Rocha, Felipe Hanan e Vera Therezinha A. O. Santos, com apoio técnico do
Gerente Administrativo e Financeiro Flávio Vidigal de Carvalho Pereira. Assuntos
abordados:
A Comissão de Planejamento e Finanças alerta para a necessidade de uma adequação nos
processos de profissionais que dão entrada no CAU-MG "ética x exercício profissional", a
fim de que no futuro não soframos ação na justiça por danos morais.
Como sugestão a Comissão solicita ao Contador Geraldo que, numa linguagem mais
simples, seja colocado no site o resultado financeiro parcial - semestral, com ênfase no
número de RRTs e seus valores arrecadados assim como com as anuidades (profissionais
e empresas) tornando o CAUMGmais transparente para o profissional.
O Conselheiro Felipe sugeriu que fosse incluído no relatório, semestral ou anual
indiferentemente, o detalhamento das despesas, ainda que resumidamente, constando
gastos com folha de pagamento de funcionários, reuniões plenárias, patrocínios, reuniões
extraordinárias das comissões, dentre outras finalidades que a contabilidade julgar
necessárias para um demonstrativo mais elucidativo e que permita um planejamento
mais acurado.
Dentro do planejado para 2013 estavam programadas as implantações das sedes
regionais do CAU- MG;Montes Claros, IAB- Belo Horizonte, Uberlândia e Juiz de Fora que
estão praticamente concluídos, ficando de fora do planejado a sede regional de Poços de
Caldas. O Diretor Geral Henrique poderia nos fornecer o direcionamento para este
segundo semestre com as previsões e a situação para 2014, pois o orçamento para o
próximo ano já começará a ser esboçado.
Vem se desenhando pelo interior a doação de áreas institucionais pelas pequenas
Prefeituras para CAUe outros Conselhos, com isso cria-se a necessidade de projeto piloto
para as sedes no interior. Tema este que deverá ser estudado com bastante serenidade,
pois interferirá no orçamento com investimentos em implantação e instalações.
Comunicado aos Coordenadores de Comissões e Diretoria Geral e setores diversos do
CAU-MGpara começarem a trabalhar em função do orçamento 2014, congressos, cursos,
feiras e demais atividades que se fizerem necessárias.
A validação dos documentos do mês de Junho ocorrerá na próxima reunião extraordinária
desta Comissão.
A Comissão de finanças sugere que relatórios de viagens sejam arquivados em local
adequado para serem visualizados a qualquer tempo e hora, destinando-se apenas cópias
para a contabilidade.
Estudar a viabilidade de convênio com o Ministério Público aproveitando os Conselheiros
do interior;
Ainda não recebemos os resultados da ação junto a Secretaria de Cultura do Estado de
Minas Gerais junto ao Conselho, no que se refere ao cadastramento de novos profissionais.
Deverá ser verificado junto a Gerente de atendimento Arq. Vera Carneiro a comprovação
dos resultados.
Para constar, eu, Conselheira Vera Therezinha de Almeida de Oliveira Santos, lavrei a
presente Ata.
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