
1 Ata da Comissão de Planejamento e
2 Finanças em sua 59ª Reunião do
3 Conselho de Arquitetura e Urbanismo
4 do estado de Minas Gerais, realizada em
5 treze de julho 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 com participação do Gerente Administrativo/Financeiro Flávio Vidigal. Assuntos
9 abordados: Inicianda a reunião, o conselheiro Dennison apresentou relatório do I

10 Encontro dos Coordenadores das CPFI do CAU/BR e CAU/UF, elencando os pontos
11 mais importantes da reunião, frisando a necessidade de uma participação efetiva da
12 comissão estadual junto às ações de rotina da gestão financeira e contábil, de modo
13 a acompanhar o planejamento estratégico e execução orçamentária do conselho.
14 Para tal, fica então, a partir dessa data, definida uma reunião semanal do

15 coordenador ou seu adjunto, com o gerente administrativo financeiro, de modo a
16 acompanhar as ações tanto do planejamento quanto da aplicação do orçamento.
17 Dando sequência a reunião, foi conferido livro-razão do mês de junho/2015 e
18 avaliados em detalhes algumas baixas de pagamento solicitadas ao setor. Tendo em
19 vista que foram atenderam as necessidades de entendimento, a comissão emitirá o
20 parecer aprovando a prestação de contas do mês de junho de 2015. Dando
21 prosseguimento à reunião foi apresentado pelo gerente administrativo/financeiro
22 Flávio Vidigal, assessor contábil Geraldo Magela e o contador Reinaldo a minuta da
23 reformulação orçamentária a ser avaliada por essa comissão. Após sugestões dos
24 conselheiros, do gerente geral Pedro Schultz e de toda equipe, chegou-se a uma
25 proposta para ser levada ao conselho diretor no dia 14 de julho de 2015 e
26 posteriormente na aprovação em plenária do dia 20 de julho 2015.
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NOME Presença na reunião do dia 13 de julho de 2015.
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