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Ordem do Dia: 
3.1 Análise da Proposta de Reprogramação Orçamentária; 
3.2 Anteprojeto de Resolução decorrente da revisão da Resolução Nº 193/2020 e Análise do Parecer Jurídico GJ-CAU/MG 
Nº 56/2021; 

Outros assuntos:  

Encerramento: A 171ª reunião ordinária da CPFi foi encerrada às 11h57. 

 

3. Detalhamento dos assuntos tratados 

ITEM DE PAUTA 3.1 Análise da Proposta de Reprogramação Orçamentária 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

O Gerente, Reinaldo Antero, iniciou a reunião explicando como é realizada a Proposta de 
Reprogramação Orçamentária do CAU/MG e de todo o sistema CAU, citou o cronograma, a 
conferência e a validação realizada pelo CAU/BR na Proposta de Reprogramação Orçamentária. 
Após, houve explicação sobre o mapa estratégico do CAU com as subdivisões entre os projetos e 
atividades, os Centro de Custos, as ações de cada Centro de Custos, a destinação de recursos 
para algumas ações prioritárias e alguns exemplos das despesas fixas de cada Centro de Custos. 
A Assessora da Comissão explicou como é feita a divisão percentual da Proposta de 
Reprogramação Orçamentária entre os objetivos estratégicos nacionais e locais, e quais os 
objetivos estratégicos que possuem um limite de gasto máximo e limite de gasto mínimo. Após 
esclareceu que foi realizada uma análise minuciosa da Folha de Pagamento e que foi possível 
ajustar na previsão da folha de 2021 com uma redução de valores.  
A Coordenadora da CPFi, Rose Guedes, questionou se no cálculo foram contemplados os 
recursos a serem gastos com as possíveis novas contratações para os cargos de Ouvidor e 
Assistente Administrativo e Financeiro, a Assessora, Lívian Hott, informou que foram 
consideradas essas possíveis contratações no cálculo da Folha de Pagamento que está sendo 
apresentada. Em seguida foram apresentadas algumas ações propostas pelas Comissões do 
CAU/MG e suas expectativas de utilização de recursos. O Gerente Administrativo e Financeiro 
reforçou a importância da confecção, pelas Comissões do CAU/MG, de um plano de ação bem 
planejado e detalhado para que todas as Comissões consigam executar de maneira satisfatória o 
orçamento anual da Comissão e realizar as ações previstas. Após, o Gerente Administrativo e 
Financeiro explicou o motivo da reativação do Centro de Custo de Mudança e Adequação da 
Nova Sede e Escritórios Descentralizados do CAU/MG e falou também sobre a criação dos novos 
Centro de Custos para os Editais de Patrocínio na Modalidade Política Urbana e Edital de Apoio 
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Institucional. Houveram questionamentos se a Reprogramação Orçamentária está considerando 
o custo caso as reuniões e eventos do CAU/MG voltem a ser realizados presencialmente ao que 
Assessora da Comissão respondeu que foi realizado o cálculo dos custos das reuniões e eventos 
presenciais e que a proposta, ora apresentada, prevê essas possíveis despesas até o final do 
Exercício de 2021. O Gerente Administrativo e Financeiro do CAU/MG enfatizou que o período 
para a execução da Reprogramação Orçamentária é pequeno e esclareceu que os projetos e 
atividades que não forem executados até o final ano serão considerados superávit dos exercícios 
anteriores e só poderão ser utilizados para aquisição de despesas de capital ou algum projeto 
especial previamente aprovado pelo CAU/BR. Não houveram mais questionamentos e a 
Assessora, Lívian Hott, colocou em votação a Aprovação da Proposta da Reprogramação 
Orçamentária e o encaminhamento da mesma para apreciação do Conselho Diretor e Plenária 
do CAU/MG. Durante a votação a Conselheira, Fernanda Basques, questionou sobre como ficou 
o orçamento da Comissão de Política Urbana. A Assessora da CPFi mostrou o orçamento 
previsto para essa Comissão e para as demais. E o Gerente Administrativo Financeiro esclareceu 
que o orçamento da CPUA não sofreu alteração, mas que houve a criação de um centro de custo 
específico para os Editais a serem realizados pela Comissão de Política Urbana, dando uma 
maior autonomia à Comissão. A Proposta de Reprogramação Orçamentária foi aprovado pelas 
Conselheiras Rose Guedes, Mariana Teixeira e Fernanda Basques conforme os termos da DCPFi-
CAU-MG Nº 171.3.1-2021. 

ITEM DE PAUTA 
3.2 Anteprojeto de Resolução decorrente da revisão da Resolução Nº 193/2020 e Análise do 
Parecer Jurídico GJ-CAU/MG Nº 56/2021; 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

A Assessora da CPFi projetou o Anteprojeto de Resolução decorrente da revisão da Resolução Nº 
193/2020 e apresentou as principais alterações e enfatizou que o Art. 7º trata dos descontos das 
Anuidades das Pessoas Jurídicas para o próximo Exercício e traz alterações significativas. A 
Conselheira, Fernanda Basques, solicitou um prazo maior para poder ler todo o Anteprojeto e 
deliberar sobre o assunto. A Assessora da CPFi esclareceu que a resposta sobre o Anteprojeto de 
Resolução deverá ser enviada ao CAU/BR até dia 08 de setembro e sugeriu a convocação de uma 
Reunião Extraordinária para a deliberação do item. A Coordenadora da Comissão, Rose Guedes, 
solicitou a convocação de Reunião Extraordinária da CPFi para o dia 27 de agosto de 2021. 
Em seguida o Gerente Jurídico foi convidado a ingressar na reunião e apresentar o Parecer 
Jurídico GJ-CAU/MG Nº 56 que responde aos questionamentos da CPFi quanto aos recursos 
enviados pelas Pessoas Jurídicas devido ao indeferimento dos descontos das anuidades. O 
Gerente Jurídico realizou breve apresentação sobre o Parecer e após a Conselheira Fernanda 
Basques se declarou impedida de votar sobre o tema por ter apresentado recurso junto ao 
CAU/MG, e, portanto, não haveria quórum mínimo para a votação do item pois estavam 
presentes na Reunião somente as Conselheiras Rose Guedes e Mariana Teixeira. Diante da 
impossibilidade de votação foi definido que o assunto seria discutido novamente na Reunião 
Extraordinária da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG a ser convocada conforme 
os termos da DCPFi-CAU/MG Nº 171.3.2/2021. 

 

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 11h57 min, tendo sido o que havia de ser tratado, a Conselheira Rosilene Guedes Souza, Coordenadora da Comissão, 
encerrou a 171ª Reunião Ordinária 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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