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1 Ata da Comissão de Finanças em sua
2 Reunião Extraordinária nº 37/2013, do
3 Conselho de Arquitetura e Urbanismo
4 do estado de Minas Gerais, realizadas
5 em sete de outubro de 2013.
6 Reunião da Comissão de Finanças do CAU/MG, com a presença dos Conselheiros
7 Dennison Caldeira Rocha, Felipe Hanan e Vera Therezinha A. O. Santos, com apoio
8 técnico do Gerente Administrativo e Financeiro Flávio Vidigal de Carvalho Pereira.
9 Assuntos abordados:

10 Foi prorrogado o prazo para a entrega dos orçamentos de 2014 pelo CAU-BR,
11 segundo informações do Gerente administrativo e financeiro do CAU-MG para
12 adequações de última hora advindas de Brasília.
13 O Gerente Flavio Vidigal explanou sobre a confecção da planilha para
14 ressarcimento dos pagamentos em duplicidade aos profissionais do Sistema, tanto
15 para anuidades quanto aos demais pagamentos efetuados ao Conselho.
16 Será apresentada a Comissão de Planejamento e Finanças do CAU-MGna reunião
17 ordinária do dia 21/10 o "Relatório da auditoria do primeiro semestre de 2013"
18 para avaliação dos resultados.
19 Foram validados os documentos do mês de Agosto/2013.
20 Alguns problemas puderam ser resolvidos de imediato restando apenas um a ser
21 equacionado: Empenho 550 -liquidação 1895 foi pago valor maior (R$699,70) do
22 que o constante na NF (R$669,70).
23 Ainda não recebemos os resultados da ação junto à Secretaria de Cultura do
24 Estado de Minas Gerais junto ao Conselho, no que se refere ao cadastramento de
25 novos profissionais. Deverá ser verificado junto a Gerente de atendimento Arq.
26 Vera Carneiro a comprovação dos resultados.
27 Verificar a situação levantada por esta Comissão do processo 1550 fatura 5753 do
28 dia 19/06 e seu devido ressarcimento.
29 Conforme validamos os documentos voltamos a lembrar de que os Conselheiros
30 conforme suas áreas de atuação nas Comissões devem participar de Congressos,
31 cursos e ou qualquer ação pertinente às mesmas fora do Conselho.
32 Para constar, eu, Conselheira Vera Therezinha de Almeida de Oliveira Santos,
33 I Aavrei a presente ta.
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NOME Presença na reunião do dia 07 de outubro de 2013.
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