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1 Ata da Comissão de Planejamento e
2 Finanças em sua 64ª Reunião do
3 Conselho de Arquitetura e Urbanismo
4 do estado de Minas Gerais, realizada em
5 dezesseis de setembro de 2015.
6 Reunião da Comissão de Finanças do CAU/MG, com a presença dos Conselheiros:
7 Dennison Caldeira Rocha, Letícia Soares de Miranda, Douglas Paiva Costa e Silva,
8 Gerente Geral Pedro Schultz, Gerente Administrativo/Financeiro Sandra Nogueira de
9 Araújo, Assessor Contábil Geraldo Magela e o Contador Reinaldo Antero. Dando

10 início à reunião, Foi apresentada a Minuta a ser enviada ao CAU/BR, referente ao
11 pedido de reconsideração à ressalva ocorrida na aprovação das contas do exercício
12 de 2014. Após apresentação pelo Gerente Geral Pedro Schultz, seguido de
13 contribuições pelos participantes da reunião, chegou-se a uma minuta que
14 inicialmente será enviada ao Auditor do CAU/BR, Sr. Helder, para uma avaliação
15 preliminar e, posteriormente, enviada para aprovação em plenário às revisões dos
16 documentos que foram enviados com erros formais anteriormente ao CAU/BR.
17 Documentos esses que geraram o entendimento de transposição orçamentária não
18 autorizada e que, na verdade, não ocorreu, como mostram os relatórios corretos no
19 SISCONTNET.Foram assinados os processos tramitados para a Comissão de Finanças;
20 n0279812/2015, n0218719/2015, n0288766/2015, n0270297/2015, n0251483/2015,
21 n° 280096/2015. A conselheira Letícia sugere que, para os próximos processos de
22 interrupção de registro, a comissão de finanças defina os parâmetros de avaliação,
23 para que haja coerência e unicidade nos pareceres.
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