
Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Minas Gerais

1 Ata da Comissão de Planejamento e Finanças em sua
2 82a Reunião do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
3 do Estado de Minas Gerais, realizada em 24 de
4 outubro de 2016.

S A Reunião da Comissão de Finanças do CAU/MG foi realizada com a presença dos Conselheiros
6 Dennison Caldeira Rocha, Sérgio Myssior, Paulo Henrique Silva de Souza, a Contadora Livian
7 Fernandes Hott, o Assessor Contábil Geraldo Magela, a Gerente Administrativa Financeira Sandra
8 Nogueira de Araújo e o Gerente Geral Pedro Schultz. A reunião teve início às 14:30h sendo entregue
9 aos conselheiros, para leitura o material de Gestão do CAU/SP. O Gerente Geral realizou a

10 apresentação dos mapas desenvolvidos pelos arquitetos analistas, através do IGEO, que permitem
11 verificar a localização dos profissionais e empresas de arquitetura ativos no estado de Minas Gerais.
12 Foi demonstrada também a localização dos inadimplentes do exercício de 2012. Após o Gerente Geral
13 apresentou o questionário sobre a avaliação de controles internos e houve discussão sobre a
14 participação do CAU/MG no III Encontro de Contadores e Gestores Financeiros do CAU/BR a ser
lS realizado em novembro os conselheiros se posicionaram a favor da participação de dois empregados
16 no evento em Brasília. Os conselheiros realizaram a leitura das atas das reuniões 80a e 81a realizando
17 a aprovação e assinatura das mesmas. Após o Gerente Geral iniciou discussão sobre a criação de uma
18 gratificação para os pregoeiros do conselho e propôs que a mesma fosse paga por pregão realizado,
19 os conselheiros se posicionaram a favor da gratificação e ponderaram sobre a importância do controle
20 da gratificação para que ela não exceda 50% do salário do servidor, sendo assim deliberaram (DCPFI
21 CAUMG N° 082.3.3.2016) pelo encaminhamento da gratificação para aprovação em reunião plenária.
22 O Gerente Geral iniciou discussão sobre a necessidade de aquisição de itens para a estruturação física
23 do CAU, os conselheiros concordaram mas ressaltaram a importância do acompanhamento dos gastos
24 e da arrecadação para não termos a possibilidade de déficit.

25 Os conselheiros realizaram a análise do razão do mês de setembro e solicitaram vistas aos seguintes
26 documentos: Mapfre Seguros Gerais S/A no valor de R$ 7.868,32; Aquisição de persianas para a nova
27 sede do CAU no valor de R$ 3.790,00; Serviço de pintura para entrega da antiga sede no valor de
28 R$5.000,00; Lume Comunicação Eireli-EPP ref. aos folders da campanha Debate público: Arquitetura,
29 Urbanismo e Legislação no valor de R$ 959,07; Mônica Cristina da Silva Lucas ME ref. ao
30 Fornecimento de lanches para evento do CEAU (Prêmio Gentileza Urbana) no valor de R$ 3.295,00;
31 Condor Turismo Eireli- EPP ref. a hospedagem de servidores no valor de R$ 2.765,17; Lume
32 Comunicação Eireli- EPP ref. a adesivos nova sede ref. a campanha Valorização da Arquitetura e
33 Urbanismo no valor de R$ 3.028,89; Condor Turismo Eireli-EPP ref. a traslado das colaboradoras
34 eventuais Mônica Bede e Marta Larcher no valor de R$ 2.016,23; Lume Comunicação Eireli-EPP ref. a
3S criação de folders da campanha valorização Arquitetura e urbanismo e criação de locução de cabine no
36 valor de R$ 1.960,41; Lequipee Locação de Equipamentos e Prest. Serviços áudio e Vídeo para o
37 evento premiação gentileza urbana no valor de R$ 617,50; Líder Som Eireli-EPP ref. a aquisição de
38 equipamentos de sonorização no valor de R 5.600,00; Lee uipe ref a locação de equipamentos de
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39 áudio e vídeo para o evento Encontro Nacional entre arquitetos; Doce Benção Padaria e Panificadora
40 ref. a fornecimento de biscoitos para o evento VIII Encontro entre Arquitetos no valor de R$ 100,00;
41 Doce Benção Padaria e Panificadora l.tda. ref. a fornecimento de lanches para o Encontro Nacional
42 entre Arquitetos no valor de R$ 150,00 os conselheiros analisaram os documentos solicitados mas
43 devido a extensão da pauta não tiveram tempo hábil para emissão do parecer de aprovação, A reunião
44 foi encerrada às 18:00h,

NOME PRESENÇA NA REUNIÃO DO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2016

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CAUlMG

Sérgio Myssior
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