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Ata da Comissão de Finanças em sua
Reunião Extraordinária n? 38/2013, do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do estado de Minas Gerais, realizadas
em vinte e um de outubro de 2013.

Reunião da Comissão de Finanças do CAU/MG, com a presença dos Conselheiros
Dennison Caldeira Rocha, Felipe Hanan e Vera Therezinha A. O. Santos, com apoio
técnico do Gerente Administrativo e Financeiro Flávio Vidigal de Carvalho Pereira.
Assuntos abordados:
Não aconteceu a apresentação para Comissão de Planejamento e Finanças do CAU-
MG do "Relatório da auditoria do primeiro semestre de 2013" para avaliação dos
resultados.
Discussão do novo calendário para 2014 que deverá ser aprovado na Plenária as
14hOOmin. O mesmo foi referendado já que as reuniões Plenárias continuarão a
acontecer às segundas feiras conforme calendário anterior de 2013.
No tocante aos feriados de final de ano o CAUMGoptou por compensação de horas
com datas especificas para sua utilização.
Foi colocado em discussão o "Contrato técnico para concurso público" com a
FUNDEP, os valores das inscrições serão de R$95,00 para nível superior e R$65,00
para nível técnico. Com isto as inscrições pagam a FUNDEP no valor de seu
contrato que é de R$62.021,00 mais R$38,00 por inscrição e ainda haverá previsão
de lucro para o CAUMG.
Houve também uma análise sobre os valores dos salários apresentados para os
concursados, a Comissão de Finanças resolveu que devem ser nivelados os valores
para os Advogados e os Arquitetos desta Autarquia.
Deverão ser validados os documentos do mês de Setembro/2013 na próxima
reunião extraordinária dia 04/11.
Ainda não recebemos os resultados da ação junto à Secretaria de Cultura do
Estado de Minas Gerais junto ao Conselho, no que se refere ao cadastramento de
novos profissionais. Deverá ser verificado junto a Gerente de atendimento Arq.
Vera Carneiro a comprovação dos resultados.
Verificar a situação levantada por esta Comissão do processo 1550 fatura 5753 do
dia 19/06 e seu devido ressarcimento.
Conforme validamos os documentos voltamos a lembrar de que os Conselheiros
conforme suas áreas de atuação nas Comissões devem participar de Congressos,
cursos e ou qualquer ação pertinente às mesmas fora do Conselho.
Verificar junto ao CAU BR a homologação do Regimento do CAU MG para ações
desta Comissão no foco do novo regimento.
Para constar, eu, Conselheira Vera Therezinha de Almeida de Oliveira Santos,
lavrei a resente Ata.
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