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Ordem do Dia: 
3.1 Aprovação das Súmulas das reuniões 175ª e 176ª; 
3.2 Análise do razão contábil outubro/2021; 
3.3 Análise relatório contábil do mês de setembro/2021; 
3.4 Previsão de reajuste das anuidades – Exercício 2022; 

Outros assuntos:  

Encerramento: A 177ª reunião ordinária da CPFi foi encerrada às 10h23min. 

 

3. Detalhamento dos assuntos tratados 

ITEM DE PAUTA 3.1 Aprovação das Súmulas das reuniões 175ª e 176ª 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

A Assessora, Lívian Hott, esclareceu que encaminhou as súmulas das reuniões, por e-mail, para 
que os Conselheiro realizassem a leitura e conferência. Projetou as súmulas e fez uma breve 
leitura dos principais itens e das discussões realizadas nas reuniões. Não houveram 
questionamentos ou contribuições e a Assessora solicitou que caso os Conselheiros identifiquem 
quaisquer divergências nas súmulas solicitem a correção através de e-mail. 

ITEM DE PAUTA 3.2 Análise do razão contábil outubro/2021 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

A Assessora da CPFi compartilhou o razão contábil do mês de outubro e o Gerente 
Administrativo Financeiro realizou a apresentação dos principais pagamentos realizados no mês. 
O Gerente Administrativo Financeiro explicou sobre os pagamentos das passagens aéreas, 
diárias de viagens e do grande volume de ressarcimentos aos profissionais devido à suspensão 
do reajuste das anuidades e RRT referentes ao exercício de 2021 e a realização de duas 
capacitações para a equipe do CAU/MG. Após a apresentação foi dado tempo para discussões e 
questionamentos e não houveram seguindo, então,  para o próximo item de pauta. 

ITEM DE PAUTA 3.3 Análise relatório contábil do mês de setembro/2021 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

A Assessora, Lívian Hott, compartilhou o relatório contábil e iniciou apresentando as 
informações sobre as receitas realizadas do CAU/MG até o mês de setembro. Os Conselheiros 
comentaram sobre a boa arrecadação e da provável arrecadação superior ao prevista na 
Reprogramação Orçamentária. Após, o Gerente Administrativo e Financeiro do CAU/MG, 
realizou a apresentação das despesas liquidadas até o mês de setembro e mostrou a 
comparação com a despesa do mesmo período no ano de 2020. E explicou, ainda, as principais 
alterações na despesa, quais sejam: a economia com a realização das reuniões por 
videoconferência, o aumento da folha de pagamento com as nomeações realizadas em 2021 e 
os reajustes anuais concedidos, o reajuste dos contratos de prestação de serviços. Em seguida o 
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Gerente, Reinaldo Antero, apresentou o resultado orçamentário do CAU/MG que corresponde a 
um Superávit Orçamentário de R$ 4.525.716,15 até setembro de 2021 e o saldo financeiro de R$ 
14.703.509,15. Contudo, explicou que do saldo financeiro o valor de R$ 10.061.787,94 
corresponde ao superávit dos exercícios anteriores e, portanto, não será utilizado em 2021. Não 
houveram questionamentos sobre o relatório contábil de setembro, a Assessora da CPFi colocou 
o item para votação no chat sendo aprovado pelos Conselheiros conforme termos da DCPFi-
CAU-MG Nº 175.3.3-2021; 

ITEM DE PAUTA 3.4 Previsão de reajuste das anuidades – Exercício 2022 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

A Assessora da CPFi compartilhou as Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação e Orçamento 
2022 enviadas pelo CAU/BR, através de e-mail no dia 27 de setembro de 2021. E explicou aos 
Conselheiros que neste documento enviado pelo CAU/BR, consta a previsão de reajuste das 
anuidades, taxas de emissão de RRT e demais taxas para o exercício de 2022. Explicou, ainda, 
que no documento há a previsão de reajuste considerando o INPC acumulado, que corresponde 
ao percentual de 10,5% de aumento. Após a Assessora mostrou a planilha que consta nas 
diretrizes e apresenta os valores reajustados das anuidades do exercício de 2022 que serão 
fixadas em R$ 631,41 enquanto no ano de 2021 compreendiam ao valor de R$ 571,41, portanto, 
haverá um reajuste de R$ 60,00 (sessenta reais). Sendo o mesmo índice utilizado para o reajuste 
do Registro de Responsabilidade Técnica- RRT, que passará de R$ 97,95 no exercício de 2021 
para R$ 108,23 em 2022 o que corresponde a um reajuste de R$ 10,28 (dez reais e vinte e oito 
centavos). O Conselheiro Antônio Augusto manifestou que tendo em vista a excelente 
arrecadação do CAU/MG no exercício de 2021, a previsão de superar a arrecadação estipulada 
para o ano, o valor do Superávit acumulado até o mês de setembro de 2021 e o montante de 
superávit dos exercícios anteriores acumulados que o CAU/MG possui, sugere que o reajuste das 
anuidades de 2022 seja encaminhado ao Plenário do CAU/MG para discussão e em caso de 
anuência seja enviada manifestação ao CAU/BR, solicitando a suspensão do reajuste das 
anuidades, RRT e demais taxas. A Coordenadora da CPFi esclareceu que o reajuste anual das 
anuidades e demais taxas está previsto na Lei de criação do CAU/MG a 12.378, de 31 de 
dezembro de 2010 e que a Lei estabelece que o reajuste será realizado com base no índice do 
INPC e que, portanto, não é tão simples a suspensão e ou cancelamento do reajuste de 2022 já 
que o mesmo está previsto em Lei. A Coordenadora, Rose Guedes, esclareceu, ainda, que 
concorda com o envio de sugestão ao Plenário do CAU/MG e que considera indispensável que 
uma decisão definitiva quanto ao reajuste de 2022 seja dada ainda no ano corrente para 
garantir que não tenhamos que ressarcir os profissionais como foi realizado no ano de 2021. 
Após a discussão o item foi colocado em votação e os Conselheiros deliberaram conforme os 
termos da DCPFi-CAU/MG Nº 177.3.4/2021. 

 

           
                                                                                                            
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 10h23 min, tendo sido o que havia de ser tratado, a Conselheira Rosilene Guedes Souza, Coordenadora da Comissão, 
encerrou a 177ª 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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