
SERVICO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais

SÚMULA DA 94ª REUNIÃO EXTRAORDiNÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CPFI-
CAU/MG'

1. LOCAL EDATA: ..
DATA: ·04/07/2017 -
LOCAL: SEDECAU/MG/ Instituto dos Arquitetos do Brasil
HORÁRIO: 9H30 -12HOO /13:00-17:00
2. PARTICIPAÇÃO: "

~;.

PRESIDIDA POR Paulo Henrique Silva de Souza, Coordenador da CPFI-CAU/MG "
TIPO DE REUNIÃO Extraordinária
ASSESSORIA Livian Fernandes Hott- Contadora

Nome: Cargo/função:
Dennison Caldeira Rocha Coordenador Adjunto da CPFI-CAU/MG

PARTICIPANTES Sérgio Myssior Membro da CPFI- CAU/MG
Luiz Gustavo Souza Moura Gerente Jurídico
Nilton Sete Almeida Soares Assistente Administrativo-RH

3. PAUTA:

Verificação do quórum: Registra-se a presença de todos os membros convocados para esta reunião.
Discussão e aprovação de Súmula: 93~ Reunião
Comunicados:
Ordem do Dia:

3.1 Aprovação do mês de Maio;
3.2 Análise e aprovação das Deliberações referente a 93~ reunião da CPFI;
3.3 Aprovação da súmula da 93~ Reunião da CPFI;
3.4 Discussão sobre o reajuste do Plano de Saúde;
3.5 Reunião da RAE realizada no IAB;

Outros assuntos:
Encerramento: A reunião foi encerrada às 12hOO.
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4. Detalhamento dos assuntos a serem tratados:

ITEM DE PAUTA 3.1 Aprovação do mês de Maio
Os conselheiros Paulo Henrique e Dennison Caldeira, realizaram a análise do relatórlo.(razão
contábil) do mês de maio e não solicitaram vistas a documentação. O conselheiro Sérgio Myssior

DISCUSSÕES, realizou também a referida análise, solicitou vista e esclarecimentos a respeito de alguns
DELIBERAÇÕESE pagamentos. Contudo, devido à ausência de tempo (Reunião da CPFI somente no período da
ENCAMINHAMENTOS: manhã e Reunião RAE no período da tarde) os pagamentos/esclarecimentos bemcorno o relatório

contábil do mês confeccionado pelo Contador Reinaldo Antero serão apresentados na próxima
reunião da CPFI a ser realizada em 17/07/2017. ..~

ITEM DE PAUTA 3.2 Análise e aprovação das Deliberações referente a 93ª reunião da CPFI

DISCUSSÕES,
DELIBERAÇÕESE
ENCAMINHAMENTOS:

Em análise à Deliberação NQ 093.3.3/2017 que dispõe sobre ampliação da franquia de telefonia
corporativa para os empregados do CAU/MG e tendo em vista a solicitação da Presidente do
Conselho para que sua franquia também fosse ampliada devido à utilização do telefone para fins
de serviço bem como os empregados. Os conselheiros deliberaram pela ampliação da franquia
também para a Presidente do CAU/MG, ficando a Assessora responsável por realizar essa
alteração na deliberação para aprovação na próxima reunião.
Houve ampla discussão, com presença do Gerente Jurídico do CAU/MG, a respeito da Deliberação
NQ093.3.4/2017 que trata do ressarcimento aos conselheiros dos gastos que ultrapassem a verba
recebida como auxílio deslocamento. Em análise à Resolução do CAU/BR NQ47 que dispõe sobre o
tema verificou-se que o reembolso é devido mediante apresentação de prestação de contas global
(com todas as verbas recebidas para a viagem) e caso os gastos globais sejam superiores ao valor
recibo será devido reembolso que conforme a referida resolução tem o valor máximo de R$500,OO
por dia. Ficou definido que a Assessora da Comissão com o auxílio do Assessor Jurídico irão
confeccionar nova deliberação para apreciação na próxima reunião da CPFI.
Foi realizada a aprovação e assinatura da Deliberação NQ 093.3.5/2017 referente ao reajuste do
auxílio alimentação.

ITEM DE PAUTA 3.3 Aprovação da súmula da 93ª Reunião da CPFI
DISCUSSÕES,
DELIBERAÇÕESE
ENCAMINHAMENTOS: Devido à ausência de tempo não foi possível realizar a leitura e aprovação da referida súmula.

ITEM DE PAUTA 3.4 Discussão sobre o reajuste do Plano de Saúde

DISCUSSÕES,
DELIBERAÇÕESE
ENCAMINHAMENTOS:

A Assessora da Comissão iniciou a discussão sobre o reajuste do plano de saúde informando o
histórico de reajustes dos anos anteriores bem como a necessidade de realização do reajuste
anual. Os conselheiros solicitaram mais informações a respeito dos valores pagos atualmente pelo
conselho, comparação em relação aos valores praticados pelo mercado bem como os últimos
índices de reajustes concedidos pelo CAU/MG. Para fornecer aos conselheiros os dados solicitados
o responsável pelo RH, foi chamado à reunião. Ele fez breve apresentação em que respondeu aos
questionamentos dos conselheiros e informou a apreensão dos empregados quanto ao reajuste a
ser concedido pelo CAU/MG, haja vista os índices de reajuste praticados pelas operadoras de
planos de saúde. Os conselheiros solicitaram que fosse realizado o cálculo da média entre os
reajustes praticados pelo mercado no ano de 2017, sendo excluídos os reajustes fora da curva
(planos antigos que possuem reajuste inferiores ao índice da ANS). Para acompanhamento dos
reajustes aplicados anteriormente solicitaram que fosse apresentado o mesmo cálculo para os
dois últimos reajustes concedidos. A Assessora da Comissão ficou responsável de apresentar os
cálculos solicitados na próxima reunião e para confecção e aprovação dos mesmos deverá contar
com o auxílio do responsável pelo RH e da Gerente Administrativa financeira, respectivamente.

Página 2 de 4
www.caumg.gov.br(31) 2519-0950 I Sede: Av. Getúlio varças. ~~7 - 11° andar' Funcionários' Belo Horizonte, MG· CEP:30112-020

http://www.caumg.gov.br


SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais

ITEM DE PAUTA

DISCUSSÕES,
DELIBERAÇÕES E

ENCAMINHAMENTOS:

3.5 Reunião da RAE realizada no IAB

No período da tarde foi realizada no IAB a Reunião de Avaliação da Estratégia- RAE contando com
a presença de todas as Comissões do CAU/MG e seus respectivos assessores, a Presidente do
Conselho, o Gerente Geral e a Gerente de Fiscalização. No âmbito da CPFI foi realizada a
verificação dos valores gastos até o momento pela Comissão e realizado o cálculo dos prováveis
valores que serão gastos até o final do exercício sendo realizado o preenchimento da planilha
solicitada. Os cálculos não foram realizados com precisão devido à ausência de informações
detalhadas dos valores efetivamente gastos. Contudo, o Gerente Geral informou que esses
valores exatos seriam preenchidos posteriormente e solicitou que as comissões priorizassem o
preenchimento dos valores a serem gastos nos próximos meses de forma a garantir que a
reprogramação a ser realizada contemple os valores necessários para manutenção.das atividades
da CPFI e demais Comissões. ': ~
O conselheiro Sérgio Myssior encaminhou, na reunião da RAE, as seguintes demandas dos
conselheiros da Comissão de Planejamento e Finanças a serem discutidas nas próximas reuniões:
-Emissão de relatório detalhado contendo os valores gastos até o mês de junho com diárias,
auxílios deslocamentos e passagens aéreas e rodoviárias, com detalhamento por conselheiro;
-Solicitação de emissão de recibo mensal para cada conselheiro com os valores pagos com diárias
e auxílios deslocamentos, mesmo que realizados via depósito eletrônico;
-Correção da súmula da 92ª Reunião Extraordinária da CPFI acrescentando que o Conselheiro
Sérgio Myssior não havia confirmado a presença na referida reunião, portanto não teria que
justificar a sua ausência e que o mesmo ainda havia entrado em contato com o Coordenador da
Comissão, tendo sido liberada a sua presença pelo coordenador;
-Realização de resposta formal ao Memorando encaminhado pela Presidente do Conselho ao
Coordenador da CPFI;
-Retificação dos valores contàbtlizados no Centro de Custos da CEPUAS relativo ao evento
realizado em Montes Claros, já que a deliberação que trata da autorização da participação dos
membros que não sejam oriundos da CEPUAS foi realizada pela plenária, não fazendo parte da
programação e das deliberações da CEPUAS ;
-Solicitação de vistas a pagamentos do mês de junho, conforme anotação realizada no razão
contábil entregue a assessora para providências.
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ENCERRAMENTO:
Às 17hOOmin, tendo sido o que havia a ser tratado, o coordenador Paulo Henrique Silvade Souza
encerrou a 94ª Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG. Para os devidos fins foi
lavrada esta Súmula que vai assinada pelos participantes da reunião e pela Assessora da Comissão
Livian Fernandes Hott.

Paulo Henrique Silva de Souza

Coordenador da CPFI-CAU/MG

Dennison Caldeira Rocha

Membro da CPFI-CAU/MG

Sérgio Myssior

Livian Fernandes Hott

Assessora da CPFI-CAU/MG
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