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Ordem do Dia: 
3.1 Plano de Ação do CAU/MG para o triênio 2021-2023 

Outros assuntos:  

Encerramento: A 167ª reunião extraordinária da CPFi foi encerrada às 10h45. 
 

3. Detalhamento dos assuntos tratados 

ITEM DE PAUTA 3.1 Plano de Ação do CAU/MG para o triênio 2021-2023 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

O Gerente Administrativo Financeiro apresentou aos Conselheiros a planilha enviada pela 
Gerência de Planejamento do CAU/MG com as sugestões de ações encaminhadas pelos 
Conselheiros, Colaboradores do CAU/MG e Profissionais registrados no CAU/MG e informou que 
foi realizada uma análise dessas sugestões e que as pertinentes foram incluídas na planilha 
prévia das ações da CPFi. Após o Gerente Administrativo Financeiro compartilhou a planilha 
prévia com as ações que já faziam parte do Plano de Ação da CPFi para os anos anteriores e as 
sugestões encaminhadas que foram consideradas pertinentes no âmbito da CPFi. Em análise à 
planilha prévia os Conselheiros decidiram por manter as três primeiras ações que estão 
vinculadas as competências principais da CPFi quais sejam: -Realizar o calendário das doze 
reuniões ordinárias para cumprir as competências regimentais; -Analisar as Prestações de 
Contas dos Editais de Patrocínio e Assistência Técnica do CAU/MG; -Analisar a Proposta de 
Programação e Reprogramação Orçamentária do CAU/MG. Após foi colocada em discussão a 
ação de realização do Seminário entre a CPFi-CAU/BR e as CPFi-CAU/UF's e foi decidido pelos 
Conselheiros a manutenção da realização do Seminário anual. A próxima ação discutida foi a de 
confeccionar relatório didático semestral ou mensal com as informações das receitas e despesas, 
bem como as despesas agrupadas por ações do CAU/MG e os Conselheiros deliberaram por 
manter essa ação sugerida. Foi colocada em votação a ação: realizar semestralmente audiência 
pública virtual de prestação de contas do CAU/MG e após discussão os Conselheiros 
consideraram que essa ação deve ser retirada uma vez que de certa forma já está contemplada 
na ação anterior de criação de relatório didático semestral ou mensal com as receitas e 
despesas. Houve ampla discussão sobre a ação: Aprimorar os processos internos para que o CAU 
possa de fato entender e atender ao profissional em suas diversas áreas de atuação. Realizar 
uma revisão completa das deliberações da CPFi com o objetivo de desburocratizar e os 
Conselheiros entenderam que essa ação foge das competências da CPFi e que deverá ser 
encaminhada como sugestão à Comissão de Organização e Administração uma vez que o 
formato das deliberações foi confeccionado pela COA-CAU/MG e já houve mapeamento dos 
processos internos do CAU/MG. Foi elaborada pelos Conselheiros a ação: -Criar caderno de 
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orientações e normativos internos da CPFi para os Conselheiros e funcionários do CAU/MG. A 
Coordenadora Rose Guedes questionou se deveríamos colocar uma ação sobre o aumento dos 
valores destinados aos Editais de Patrocínio e Assistência Técnica do CAU/MG ao que a 
Assessora da CPFi que essa sugestão de aumento de valores está contemplada na ação: Analisar 
a Proposta de Programação e Reprogramação Orçamentária do CAU/MG. Após o Gerente 
Administrativo esclareceu que foram definidas todas as ações da CPFi, que será confeccionada 
deliberação com essas ações a ser remetida à Gerência de Planejamento do CAU/MG e que o 
tema será tratado na Reunião Plenária Extraordinária a ser realizada no dia 01 de junho de 2021. 

 

           
                                                                                                            
Rosilene Guedes Souza                                            ____________________________________  
Coordenadora da CPFi-CAU/MG    
 
Reinaldo Antero de Jesus Júnior                            _____________________________________ 
Gerente Administrativo Financeiro do CAU/MG 
          
Lívian Fernandes Hott                                                 _____________________________________ 
Assessora da CPFi-CAU/MG 

ENCERRAMENTO: 
 
Às 10h45 min, tendo sido o que havia de ser tratado, a Conselheira Rosilene Guedes Souza, Coordenadora da 
Comissão, encerrou a 167ª Reunião Extraordinária da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG. Para 
os devidos fins, foi lavrada esta Súmula que segue assinada pelos participantes da reunião.  
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