
Conselho de Arquitetura
e urbarusmo de Ima~ Gerais

1 Ata da Comissão de Finanças em
2 sua Reunião Extraordinária nº 30/2013,
3 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
4 do estado de Minas Gerais, realizadas em
5 oito de julho de 2013.
6 Reunião da Comissão de Finanças do CAU/MG, com a presença dos Conselheiros Dennison
7 Caldeira, Felipe Hanan e Vera Therezinha A. O. Santos, com apoio técnico do Gerente
8 Administrativo e Financeiro Flávio Vidigal de Carvalho Pereira. Assuntos abordados:
9 Com a estrutura do CAU-MG composta deverá ser avaliada a necessidade da contratação

10 da empresa "Superhar Consultoria" para futuras contratações na área de recursos
11 humanos.
12 A portaria número 17 foi assinada pelo Presidente [oel Campolina em 01/07/2013
13 passando nesta reunião para conhecimento da redação final pela Comissão.
14 Foram validados os documentos do mês de Maio.
15 A liquidação 546 e a liquidação 545 foram equacionadas.
16 A liquidação 700 e o empenho 131 processo não consta a assinatura do Conselheiro.
17 O processo da liquidação 708 e empenho 300 está correto faltando à assinatura do
18 Presidente [oel Campolina.
19 O Contador Geraldo ainda não liberou, para validação, os documentos do mês de junho
20 que ficaram para a próxima reunião desta Comissão.
21 A Comissão de finanças sugere que relatórios de viagens sejam arquivados em local
22 adequado para serem visualizados a qualquer tempo e hora, destinando-se apenas cópias
23 para a contabilidade.
24 Atualização dos cartões de visita para os Conselheiros, atualização de endereço e
25 telefones;
26 Criação de crachás para os Conselheiros para o acesso dos mesmos no edifício Sede do
27 CAU-MG;
28 Estudar a viabilidade de convênio com o Ministério Público aproveitando os Conselheiros
29 do interior;
30 Ação junto a Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais foi proveitosa para o
31 Conselho, trouxe resultados quanto ao cadastramento de novos profissionais? Deverá ser
32 verificado junto a Gerente de atendimento Arq. Vera Carneiro a comprovação dos
33 resultados.
34 Para constar, eu, Conselheira Vera Therezinha de Almeida de Oliveira Santos, lavrei a
35 Apresente ta.
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NOME Presença na reunião do dia 08 de julho de 2013.
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