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1 Ata da Comissão de Finanças em
2 sua Reunião ordinária nº 27/2013, do
3 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
4 estado de Minas Gerais, realizadas em
5 vinte de maio de 2013,
6 Reunião da Comissão de Finanças do CAU/MG, com a presença dos Conselheiros Flavio
7 Vinicius Ferreira, Dennison Caldeira e Vera Therezinha A. a. Santos, com o apoio técnico
8 do Gerente Administrativo e Financeiro Flávio Vidigal de Carvalho. Assuntos abordados:
9 Apesar de não ter sido homologado ainda o regimento aprovado em Plenária do CAUMG

10 as Comissões já se adequaram ao novo formato. A Comissão de Planejamento e Finanças
11 passa a ser composta pelos seguintes Conselheiros: Dennison Caldeira, Vera Therezinha
12 A. a. Santos e Flavio Vinicius Ferreira. A coordenadoria pela Conselheira Estadual Vera
13 Therezinha e o adjunto Conselheiro Estadual Flavio Vinicius Ferreira.
14 Foi solicitado que o Diretor Geral Henrique passe a fazer parte desta Comissão em virtude
15 da alteração ocorrida nesta Comissão pela Resolução 44 do CAUBR.
16 a Conselheiro Dennison salientou a necessidade de maior agilidade na negociação dos
17 contratos de aluguel das Sedes Regionais como, por exemplo, a de Montes Claros.
18 A Comissão avaliou que houve um crescimento em torno de 10% no número de RRT's
19 expedidas nos meses de março e abril em comparação aos mesmos meses de 2012.
20 Chegamos então à conclusão de que apesar do CAUMGainda não ter implementado uma
21 ação regionalizada de fiscalização o reconhecimento pelos profissionais já apresenta
22 resultados significativos. Tendência positiva de crescimento.
23 Ficou definido nesta reunião que a validação dos documentos referentes aos meses de
24 Março e Abril acontecerá na reunião extraordinária do dia 03/06/2013 e a dos meses de
25 Maio e Junho na reunião extraordinária do dia 08/07/2013.
26 -Atualização dos cartões de visita para os Conselheiros, atualização de endereço e
27 telefones;
28 -Estudar a viabilidade de convênio com o Ministério Público aproveitando os
29 Conselheiros do interior. Para constar, eu, Conselheira Vera Therezinha de Almeida de
30 aI' S t I t Ativeira an os, avrei a presen e a.
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NOME Presença na reunião do dia 20 de maio de 2013.
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