
Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Minas Gerais

1 Ata da Comissão de Planejamento e Finanças em sua
2 soa Reunião do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
3 do Estado de Minas Gerais, realizada em 24 de agosto
4 de 2016.

5 A Reunião da Comissão de Finanças do CAU/MG foi realizada com a presença dos Conselheiros
6 Dennison Caldeira Rocha, Paulo Henrique Silva de Souza, Sérgio Myssior, a Contadora Livian
7 Fernandes Hott, o Assessor Contábil Geraldo Magela e a Gerente Administrativa Financeira Sandra
8 Nogueira de Araújo. A reunião teve início com a leitura e assinatura das atas das reuniões anteriores
9 de números 76a, 77a, 7Sa e 79a.

10 Posteriormente, foi realizada a análise do razão contábil do mês de julho, não foram selecionados
11 documentos para vistas. Após foi apresentado, pelo assessor contábil, o mês de julho não sendo
12 encontradas divergências foi realizada a aprovação do referido mês e também a aprovação do 2°
13 trimestre do exercício de 2016. Posteriormente, a Gerente Administrativa Financeira apresentou a
14 planilha de reembolso de plano de saúde em que foi demonstrado o valor máximo de reembolso, o
15 valor pago pelo servidor e as diferenças entre os valores que são pagos pelos servidores. A fim de
16 solucionar essas divergências foi apresentado, pela Gerência Administrativa Financeira, os orçamentos
17 para contratação de plano de saúde coletivo ao analisar esses orçamentos os conselheiros
18 ponderaram que essa contratação seria a melhor opção para o conselho e solicitaram que fosse
19 realizada consulta ao setor jurídico sobre qual forma de licitação permitiria realizar a contratação do
20 plano de saúde coletivo para os servidores do conselho. A Gerente Administrativa Financeira
21 apresentou planilha com o panorama de gastos com a mudança e adequação da nova sede os
22 conselheiros analisaram a planilha e não realizaram questionamentos, uma vez que os gastos estavam
23 dentro do previsto e aprovado anteriormente em reunião plenária. Sem mais assuntos a serem tratados
24 foi encerrada a reunião ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças.
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