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1 Ata da Comissão de Finanças em
2 sua Reunião Extraordinária nº 25/2013, do
3 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
4 estado de Minas Gerais, realizadas em vinte
S e dois de abril de 2013.
6 Foram verificadas ações pendentes das reuniões anteriores da Comissão lavradas em atas:
7 Continua sendo aguardada solução do ofício encaminhado ao Presidente do CAU - MG
8 Arquiteto Joel Campolina para deliberar sobre as anuidades atrasadas de 2012, boletos
9 bancários sejam emitidos e enviados pelo CAU-MG, aos profissionais que estão sem poder

10 resolver suas situações junto ao Conselho. Ação sobre as anuidades 2012/2013.
11 Os Conselheiros desta Comissão solicitam ao administrativo do Conselho que sempre
12 enviem a seus suplentes cópias dos e-mails enviados.
13 Nesta reunião foram solucionados alguns problemas surgidos na validação dos documentos
14 do mês de Janeiro e fevereiro, são eles:
lS Mês de Janeiro: Foram anexados aos processos os bilhetes aéreos da Conselheira Andrea
16 Lucia Vilella Arruda e Marilia Maria Brasileiro Teixeira Vale, empenhos 19 e 22 liquidação 12.
17 Novamente devido ao período das férias coletivas houve pagamento de multas na liquidação
18 13/ restos a pagar 1057 aplicadas por atraso de pagamento, lembramos ao Gerente
19 financeiro que se previna para que tal fato realmente não mais ocorra.
20 Mês de Fevereiro: Não constava deste pacote o processo liquidação 439, empenho 87 no
21 valor de R$2.679,98 que segundo o funcionário da contabilidade Daniel era um lançamento
22 incorreto sendo lançado a posteriori o valor correto de R$2.678,05.
23 No processo liquidação 321, empenho 179 o valor no cheque de pagamento foi de
24 R$6.057,66 e a soma total a ser paga é de R$6.057,63, que segundo o contador a diferença
2S de R$O,03 é irrelevante.
26 Solicitação de curso de Auditores para Autarquias públicas dentro das novas Leis
27 Internacionais para todos os Conselheiros interessados e funcionários que atuam nesta área.
28 Cada vez se torna mais urgente.
29 A coordenadora da Comissão de Finanças Conselheira Ana Paula enviará por e-mail ao
30 Diretor Geral Henrique um resumo de ações que deverão ser pontuadas (caso necessário
31 anexar cópia do e-mail): Decisão do ato das diárias e passagens (verba de deslocamento);
32 Curso para funcionários da contabilidade e Conselheiros dentro das Leis Internacionais que
33 passam a vigorar este ano 2013;
34 -Anuidades atrasadas 2012 e ou 2013 dos Arquitetos que por alguma razão não pagaram no
3S tempo e prazos corretos; Agilidade no pagamento das diárias/passagens para os
36 Conselheiros; Proposta da Comissão de Finanças sobre a verba de deslocamento em
37 discussão com o Presidente Joel Campolina; Locação de loja na galeria do nosso prédio em
38 paralelo a sala no andar dando mais visibilidade ao Conselho assim como facilidade de
39 acesso; Atualização dos cartões de visita para os Conselheiros, atualização de endereço e
40 telefones; Estudar a viabilidade de convênio com o Ministério Público aproveitando os
41 Conselheiros do interior.
42 Para constar, eu, Conselheira Vera Therezinha de Almeida de Oliveira Santos, lavrei a
43 presente Ata.
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