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Ordem do Dia: 
3.1 Aprovação da Súmula da reunião anterior (181ª Reunião Ordinária); 
3.2 Análise da razão contábil março/2022; 
3.3 Análise relatório contábil do mês de março/2022; 
3.4 Atualização de informações para a 2ª Revisão do Plano de Ação 2021-2023; 
3.5 Campanha publicitária orientativa sobre Suspensão de Registro em caso de Inatividade e Multa por Ausência 
no Processo Eleitoral. 

4. Outros assuntos:  
4.1 Possibilidade da troca de Instituição Financeira de parte das aplicações financeiras do CAU/MG; 
4.2 Capacitação sobre Prestação de Contas Editais de Athis e Patrocínio – Andamento do Trabalho. 

Encerramento: A 182ª reunião ordinária da CPFi foi encerrada às 12h38min. 

 

3. Detalhamento dos assuntos tratados 

ITEM DE PAUTA 3.1 Aprovação da Súmula da reunião anterior (181ª Reunião Ordinária). 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

A assessor interino, Reinaldo Antero, compartilhou com os participantes a Súmula da 181ª 
Reunião Ordinária e explicou todos os tópicos, destacando as principais informações discutidas 
na última reunião. Durante a explicação dos itens 3.3 Análise relatório contábil do mês de 
janeiro/2022, 3.4 Recurso em solicitação de desconto de anuidade – PJ e 3.5 Capacitação sobre 
Prestação de Contas Editais de Athis e Patrocínio – Definição de Modelo foram compartilhadas 
e explicadas as respectivas Deliberações: 181.3.3/2022, 181.3.4/2022 e 181.3.5/202. Por fim, 
relembrou os demais assuntos que foram comentados ao final na reunião. Não houve 
questionamentos ou contribuições dos Conselheiros, dando assim sequência para o próximo 
item de pauta. 

ITEM DE PAUTA 3.2 Análise da razão contábil março/2022. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

O assessor interino da CPFi – Reinaldo Antero - compartilhou o razão contábil do mês de 
março/2022, realizou a apresentação e explicação de todos os pagamentos. Durante a 
explicação dos alugueis dos escritórios descentralizados foi informado que o CAU/MG tem a 
intenção de mudar o local de alguns escritórios, sobretudo dos Escritório de Norte de Minas e 
do Triângulo Mineiro. O Gerente Administrativo informou que os pagamentos de contas de 
telefones devem ser extintos em breve, uma vez que o CAU-MG fará a contratação um serviço 
de Voip para a sede e todos os escritórios.  Após a apresentação foi dado tempo para 
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discussões e questionamentos, não houve questionamentos dos Conselheiros seguindo para o 
próximo item de pauta. 

ITEM DE PAUTA 3.3 Análise relatório contábil do mês de fevereiro/2022. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

O Assessor interino, Reinaldo Antero, compartilhou o relatório contábil e iniciou as 
informações sobre as receitas realizadas do CAU/MG no mês de fevereiro que somavam R$ 
1.580.905,45 totalizando no 1º bimestre de 2022 o valor de R$3.025.732,09, que corresponde 
a 25,12% da programação Orçamentária de 2022. Os dados mostram que houve uma melhora 
na arrecadação, quando comparado com a receita dos anos anteriores. Foi apresentado o 
gráfico que demonstra a representatividade da receita do CAU/MG nos meses de janeiro e 
fevereiro de 2022, mostrando que a maior arrecadação é decorrente do pagamento de 
anuidade de pessoa física do exercício (54,40%), seguindo pela taxa de RRT (24,11%). Tem, 
também, uma parcela significativa proveniente da anuidade de pessoa física dos exercícios 
anteriores (7,53%), essa boa representatividade é resultante do novo modelo de cobrança que 
o CAU/MG está adotando. O Assessor interino mostrou um aumento de 14,10% da 
arrecadação de RRT em comparação ao ano anterior e, juntamente com o Presidente da CPFi 
Fabio, ponderou que esse crescimento significa tanto um aumento na demanda dos trabalhos 
dos Arquitetos e Urbanistas quanto uma maior conscientização sobre a necessidade da 
emissão de RRT, mostrando a efetividade do trabalho da Fiscalização do CAU/MG. O 
Conselheiro João Grillo perguntou se havia informação de qual foi a taxa de crescimento de 
RRT dos anos anteriores e o Gerente Administrativo informou não tinha essa informação 
naquele momento, porém apresentara-a na próxima reunião. Foi mostrado um gráfico com o 
valor das despesas do primeiro bimestre de 2022, totalizando um percentual de 10,91% da 
programação orçamentária. Foi mostrado também uma tabela listando os tipos das despesas e 
comparando-a com as despesas do ano anterior. Por fim, foi apresentado o Resultado 
Orçamentário, comparando as receitas com as despesas, exibido o superávit do período, no 
valor de R$1.711.420,22 e como é a aplicação financeira desse recurso. O Presidente Fabio 
Vieira e o Gerente Administrativo analisaram as informações e concluíram que a expectativa 
do achatamento da curva de arrecadação de fato está ocorrendo, dessa forma a arrecadação 
se dará de forma mais linear durante o ano. Essa mudança será acompanhada durante os 
próximos meses. Não aconteceram mais questionamentos sobre o relatório contábil de 
março/2022, o assessor da CPFi colocou o item para votação no chat sendo aprovado pelos(as) 
Conselheiros(as) conforme termos da DCPFi-CAU-MG Nº 182.3.3.2022; 

ITEM DE PAUTA 3.4 Atualização de informações para a 2ª Revisão do Plano de Ação 2021-2023. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

O Assessor interino, Reinaldo Antero, compartilhou a planilha elabora pela CPFi sobre o Plano 
de Ação 2021 – 2023 e apresentou as ações propostas para o ano de 2022. O Gerente 
Administrativo sugeriu a inclusão de três ações: Geração da Cartilha explicativa e encontro 
virtual/presencial – prestações de contas editais; Campanha publicitária orientativa sobre 
Suspensão de Registro em caso de Inatividade e Multa por Ausência no Processo Eleitoral; 
Campanha de Comemoração dos 10 anos da Instituição.  O Conselheiro João falou sobre a 
Ação 1.4.10 – REALIZAR PESQUISA ABRANGENTE COM ARQUITETOS(AS) E URBANISTAS DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS, que essa pesquisa deve ser feita de maneira mais abrangente, 
voltada a população em geral com o intuito de saber como o Arquiteto e Urbanista é visto pela 
sociedade, se as pessoas têm a clareza de quais são as atribuições e importância desses 
profissionais. O coordenador da CPFi, Fabio, concordou com a colocação do Conselheiro João. 
A Conselheira Rose Guedes acrescentou que deve ser realizado também uma conscientização 
dos órgãos públicos como Prefeituras e Secretarias. Foi alterado o título da Ação 1.4-10 para: 
REALIZAR PESQUISA ABRANGENTE COM A SOCIEDADE EM GERAL, INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E 
ARQUITETOS (AS) URBANISTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. O Conselheiro João informou 
que é contra a ação de comemoração dos 10 anos do CAU, visto que o dinheiro deve ser 
direcionado à comunicação com os Arquitetos e não com esses outros tipos de eventos. A 
Conselheira Rose Guedes sugeriu que o Conselheiro Eustáquio fosse convidado para participar 
da Reunião para a elaboração da Ação 2.2.3 – CADERNO DE ORIENTAÇÃO E DE NORMATIVOS 
INTERNOS DA CPFI PARA OS CONSELHIEROS E FUNCIONARIOS DO CAU/MG. O Conselheiro 
João comunicou que precisava se ausentar da reunião. Foram discutidos entre os demais 
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conselheiros a ordem de prioridade das ações propostas, levando em consideração a 
importância e complexidade de cada uma. Em sequência foram discutidos quais seriam os 
valores gastos para a realização de cada ação e foi sugerido que os funcionários do CAU/MG: 
Reinaldo Antero, Livian Hott e Flavia Mesquita elaborassem um estudo para a previsão desses 
valores, visto que esses servidores tem um maior conhecimento sobre esse assunto. Esses 
valores serão apresentados e discutidos com a Comissão na próxima oportunidade. Não 
aconteceram mais questionamentos, o assessor da CPFi colocou o item para votação no chat 
sendo aprovado pelos(as) Conselheiros(as) conforme termos da DCPFi-CAU-MG Nº 
182.3.4.2022; 

ITEM DE PAUTA 
3.5 Campanha publicitária orientativa sobre Suspensão de Registro em caso de Inatividade e 
Multa por Ausência no Processo Eleitoral. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

O assessor relatou que, em média, de um a três arquitetos entram em contato diariamente 
com o CAU/MG pedindo orientações sobre a suspensão do registo devido a inatividade, 
relatando que se tivessem conhecimento dessas informações anteriormente teriam solicitado 
a suspensão do registro anteriormente. A Conselheira Rose Guedes relatou que os mesmos 
questionamentos são feitos a ela. O Conselheiro Antônio relatou o seu apoio à Campanha e 
enfatizou a importância dos profissionais terem mais conhecimento sobre o processo eleitoral 
para que se programem melhor a fim de evitar imprevistos na votação. Foi sugerido pela 
Conselheira Rosilene Gomes que essa Campanha seja feita em todas as redes sociais possíveis. 
Não houve mais discussões e o assessor interino informou que iria apresentar a  DCPFi-CAU-
MG Nº 182.3.5.2022 na próxima reunião.  

 
4. Outros Assuntos  
 
4.1 Possibilidade da troca de Instituição Financeira de parte das aplicações financeiras do 
CAU/MG. 
 
O assessor interino informou que o CAU/MG tem cerca de R$5.000.000,00 aplicados na instituição 
Caixa Econômica Federal e que o Conselho está analisando a possibilidade de transferir essa aplicação 
para o Banco do Brasil. A taxa de rendimento é similar em ambos os bancos e o Banco do Brasil tem 
uma gerência voltada somente para o setor público, com uma subdivisão especializada nos Conselhos.  
 
 
4.2 Capacitação sobre Prestação de Contas Editais de Athis e Patrocínio – Andamento do 
Trabalho. 
 
O assessor interino informou que a Capacitação sobre Prestação de Contas Editais de Athis e Patrocínio 
será feita através de uma Cartilha informativa juntamente um encontro presencial ou virtual com os 
proponentes selecionados.  
 
 

           
                                                                                                            
Fábio Almeida Vieira                                                ____________________________________  
Coordenadora da CPFi-CAU/MG    
 
Reinaldo Antero de Jesus Júnior                            _____________________________________ 
Gerente Administrativo Financeiro do CAU/MG 
          

ENCERRAMENTO: 

 
Às 12h38min, tendo sido o que havia de ser tratado, o Conselheiro Fábio Almeida Vieira, Coordenador da Comissão, 
encerrou a 182ª 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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