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1 Ata da Comissão de Planejamento e
2 Finanças em sua 55ª Reunião do
3 Conselho de Arquitetura e Urbanismo

4 do estado de Minas Gerais, realizada em
5 onze de maio de 2015.
6 Reunião da Comissão de Finanças do CAU/MG, com a presença dos Conselheiros
7 Dennison Caldeira Rocha, Paulo Henrique Silva de Souza, Letícia Soares de Miranda,
8 Gerente Administrativo/Financeiro Flávio Vidigal e o Contador Reinaldo Antero.
9 Assuntos abordados: Dando início à reunião às 9:30 hrs. com a presença total dos

10 conselheiros verificamos que os dados a serem apresentados na reunião já marcada
11 com bastante antecedência e com adiamento solicitado pelo contador Reinaldo

12 Antero, por falta de tempo hábil para preparar, os documentos ainda não estavam

13 prontos para nos serem apresentados. A apresentação dos dados iniciou às 10:50
14 hrs. pelo Contador. O conselheiro Dennison solicitou que fosse requerida do CAU/BR
15 a relação dos RRT's de todas as seccionais do estado de Minas Gerais para verificar a
16 viabilidade de manter os Postos Avançados no interior. Foi solicitada pesquisa de

17 adimplência da anuidade e quantitativo de Registro de Responsabilidade Técnica
18 pagas em todas as regionais e em três cidades da região metropolitana. A planilha
19 será preparada pela Gerência Administrativa/Financeira com os seguintes dados:
20 nome do profissional, número do registro, anuidade de 2015 (parcelamento e
21 parcelas pagas), RRT registrados e pagos. Por sugestão da Comissão de Fianças, o
22 serviço deve ser realizado pelos funcionários das regionais sob a supervisão do
23 Gerente Administrativo/Financeiro Flávio Vidigal. Foram solicitados para a comissão
24 de finanças os valores disponibilizados mensalmente para cada comissão e se
25 poderia ser remanejado recurso de uma comissão para outra.
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1 Dennison Caldeira Rocha
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Comissão de Finanças - CAU/MG
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3 Letícia Soares de Miranda
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