
Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Minas Gerais

1 Ata da Comissão de Planejamento e Finanças em sua
2 85a Reunião do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
3 do Estado de Minas Gerais, realizada em 22 de
4 novembro de 2016.

5 A Reunião da Comissão de Finanças do CAU/MG foi realizada com a presença dos Conselheiros
6 Dennison Caldeira Rocha, Paulo Henrique Silva de Souza, a Contadora Livian Fernandes Hott, e o
7 Gerente Geral Pedro Schultz. O conselheiro Sérgio Myssior não pode comparecer a esta reunião, mas
8 teve a sua ausência devidamente justificada. Os conselheiros realizaram a análise do razão contábil do
9 mês de outubro e não solicitaram vistas à documentação. Após houve discussão sobre a contratação

10 do plano de cargos e salários sendo autorizado pelos conselheiros a contratação do Plano de Cargos e
11 Salários através de pregão eletrônico ainda no exercício de 2017 com realização do empenho referente
12 à contratação no exercício de 2016 ficando a liquidação e o pagamento a serem realizados em 2017
13 como restos a pagar não processados. A assessora da comissão relatou aos conselheiros sobre o
14 andamento dos trabalhos de cobrança administrativa e inscrição em dívida ativa informando que o
15 Conselho tem recebido diversas solicitações dos profissionais, através do e-mail
16 llegociaçào.d:y.L9a(é~caumg.qov.br, e que essas solicitações precisam ser apreciadas e deliberadas
17 pela Comissão de Finanças o coordenador da comissão pediu que fosse realizada a tabulação das
18 mesmas por motivo para à análise e deliberação dos conselheiros, além de solicitar a criação prévia
19 das minutas para facilitar a confecção das deliberações na próxima reunião da CPFI. Os conselheiros
20 discutiram a possibilidade de realização de ressarcimento aos colaboradores eventuais ao invés do
21 pagamento de diária de viagem e auxílio deslocamento, como é realizado atualmente, mas verificaram
22 que na resolução do CAU/BR não há essa previsão. Sem mais assuntos foi encerrada a reunião.
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