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Ordem do Dia: 
3.1 Aprovação da Súmula da reunião anterior (182ª Reunião Ordinária); 
3.2 Análise da razão contábil abril/2022; 
3.3 Análise relatório contábil do mês de março/2022; 
3.4 Atualização das informações de saldo flutuante das comissões para repasse às ações ligadas à comunicação; 
3.5 Capacitação sobre Prestação de Contas Editais de Athis e Patrocínio – Definição de Conteúdo e andamento 
dos trabalhos; 
3.6 Manifestação para realização do Encontro Nacional das CPFi’s pelo CAU/BR - elaborar proposta de um 
seminário entre a CPFI-CAU/BR e as CPFI-CAU/UF'S a fim de otimizar procedimentos e a eficiência das CPFIS. 

4. Outros assuntos:  
4.1 Atualização das informações da CPFi (assinatura de documentos, publicações no Portal da Transparência e 
OneDrive. 

Encerramento: A 183ª reunião ordinária da CPFi foi encerrada às 12h09min. 

 

3. Detalhamento dos assuntos tratados 

ITEM DE PAUTA 3.1 Aprovação da Súmula da reunião anterior (182ª Reunião Ordinária). 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

O Assessor interino, Reinaldo Antero, compartilhou com os participantes a Súmula da 182ª 
Reunião Ordinária e explicou todos os tópicos, destacando as principais informações discutidas 
na última reunião. Durante a explicação do item “3.5 Campanha publicitária orientativa sobre 
Suspensão de Registro em caso de Inatividade e Multa por Ausência no Processo Eleitoral”, o 
Assessor informou que esse assunto já está em andamento, seguindo os tramites internos do 
Conselho. 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 abril/2022. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

O Assessor interino da CPFi – Reinaldo Antero - compartilhou o razão contábil do mês de 
abril/2022, realizou a apresentação e explicação de todos os pagamentos. Durante a 
explicação do pagamento de pedágio, o Assessor explicou que a van do CAU/MG é isenta da 
maioria dos pedágios, contudo ela estava passando por uma manutenção/adaptação e, por 
isso, as fiscais estavam andando em um carro alugado. Foi explicado a dificuldade em 
encontrar um novo imóvel em Montes Claros, visto que todos os locais cotados têm a 
necessidade de reforma e o os proprietários não estão dispostos a realiza-la. Durante a 
explicação do pagamento de publicação no DOU, o Reinaldo Antero explicou a dificuldade que 
o CAU/MG está em contratar novos funcionários: já foram nomeados 6 candidatos e nenhum 
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teve interesse na posse do cargo. Após a apresentação foi dado tempo para 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 março/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 março que somavam R$ 
1.885.824,21 totalizando no 1º trimestre de 2022 o valor de R$4.911.567,43, que corresponde 
a 40,77% da programação Orçamentária de 2022. Os dados mostram que houve um aumento 
de 15,77% na arrecadação, quando comparado com a receita do ano anterior. Foi apresentada 
uma planilha e um gráfico com a distribuição da receita, mostrando que a maior arrecadação 
continua sendo decorrente do pagamento de anuidade de pessoa física do exercício (53,00%), 
seguindo pela taxa de RRT (25,06%). O Assessor informou que geralmente no primeiro 
semestre do ano a anuidade sempre representa a maior parte da arrecadação e essa situação 
tende a se inverter no segundo semestre, onde a taxa de RRT assume um papel de maior 
importância na receita. O Assessor chamou a atenção para a arrecadação com aplicação 
financeira que já representa 71% do valor previsto, totalizando um valor de R$354.599,31. Foi 
apresentado um gráfico mostrando o crescimento na arrecadação de RRT, que foi de 14,73% 
em relação ao ano anterior. O Presidente Fábio questionou se esse aumento é devido ao 
aumento da quantidade de arquitetos inscritos no Conselho ou se é devido ao aumento das 
atividades e solicitou que na próxima reunião fosse apresentado a quantidade de arquitetos 
inscritos em cada ano para poder comparar com esse aumento de arrecadação de taxa de RRT 
e o Assessor informou que colocará esse assunto como um item de pauta na próxima reunião. 
Foi mostrado um gráfico com o valor das despesas do primeiro trimestre de 2022, totalizando 
um percentual de 18,81% 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$2.645.695,6, totalizando um superávit total de 
R$16.957.767,83. O Presidente da CPFi comentou que esse superávit poderia ser utilizado para 
a compra de um imóvel para o CAU-MG, deixando assim de pagar mensalmente o aluguel. Não 
aconteceram mais questionamentos sobre o relatório contábil de março/2022, o Assessor da 
CPFi colocou o item para votação, sendo aprovado pelos(as) Conselheiros(as) conforme 
termos da DCPFi-CAU-MG Nº 183.3.3.2022; 

ITEM DE PAUTA 
3.4 Atualização das informações de saldo flutuante das comissões para repasse às ações 
ligadas à comunicação. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

O Assessor interino, Reinaldo Antero, compartilhou uma planilha com os gastos e saldos de 
cada comissão e relembrou aos Conselheiros que foi deliberado que o saldo que as Comissões 
não utilizassem seriam repassados para ações destinadas à comunicação na reformulação 
orçamentária e a CPFi ficou com a responsabilidade de fazer apurações bimestrais. A 
Conselheira Rose Guedes enfatizou que esse dinheiro deve ser usado somente para a 
publicidade e valorização das ações do CAU/MG. O Assessor informou que já foram iniciados 
os trabalhos para a contratação de uma empresa especializada em comunicação. O 
conselheiro João Grilo relatou que não é a favor da contratação de uma agência de publicidade 
e sim da contratação de uma agência/consultoria de comunicação e questionou se essa verba 
poderia ser gasta também na contratação de uma pesquisa para a avaliação da legislação que 
tange o exercício da arquitetura, visto que há leis que atrapalham/dificultam o bom trabalho 
dos profissionais. A Conselheira Rose Guedes concordou com a ação, mas disse que ela deve 
ser elaborada pela Comissão de Exercício Profissional - CEP. O Presidente, Fábio Almeida, 
respondeu que acredita que essa verba possa ser usada para essa pesquisa e sugeriu ao 
conselheiro que solicitasse a CEP ou a Presidente do CAU/MG, Maria Edwiges, que colocasse 
esse assunto em pauta. O Assessor Reinaldo mostrou detalhadamente os gastos e os saldos 
disponíveis em cada comissão e reiterou que o valor repassado para a comunicação não será 
todo o saldo remanescente e sim a previsão do saldo que a comissão não utilizará. O 
Presidente perguntou se, com base nos dados apresentados, teria como estipular o valor que 
será repassado a comunicação e o assessor respondeu que no momento ainda não tem como 
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ter uma boa precisão, porque depende dos formatos das reuniões que as comissões irão 
adotar (virtual, presencial ou hibrido) e quais ações irão executar no próximo semestre. Esse 
cálculo será realizado na reformulação orçamentária. Não aconteceram mais 
questionamentos, o assessor da CPFi colocou o item para votação sendo aprovado pelos(as) 
Conselheiros(as) conforme termos da DCPFi-CAU-MG Nº 183.3.4.2022. 

ITEM DE PAUTA 
3.5 Capacitação sobre Prestação de Contas Editais de Athis e Patrocínio – Definição de 
Conteúdo e andamento dos trabalhos. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

O Assessor interino, Reinaldo Antero, relembrou aos Conselheiros que foi deliberado na 
reunião anterior a proposta de Capacitação sobre Prestação de Contas Editais de Athis e 
Patrocínio, compartilhou e explicou um documento com os tópicos sugeridos para a confecção 
da cartilha, sendo dividido em duas partes: tópicos gerais sobre o CAU/MG (representando em 
torno de 10% da cartilha) e tópicos específicos sobre as prestações de Contas dos Editais 
(representando em torno de 90% da cartilha). O Presidente Fábio Almeida sugeriu que esses 
conteúdos fossem apresentados em forma de perguntas e respostas e incluir um tópico que 
discorre sobre a experiência dos proponentes de anos anteriores. Ficou decidido que na 
próxima reunião será apresentado o texto base da Cartilha. Não aconteceram mais 
questionamentos, o assessor da CPFi colocou o item para votação sendo aprovado pelos(as) 
Conselheiros(as) conforme termos da DCPFi-CAU-MG Nº 183.3.5.2022. 

ITEM DE PAUTA 
3.6 Manifestação para realização do Encontro Nacional das CPFi’s pelo CAU/BR - elaborar 
proposta de um seminário entre a CPFI-CAU/BR e as CPFI-CAU/UF'S a fim de otimizar 
procedimentos e a eficiência das CPFIS. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

O Assessor interino, Reinaldo Antero, relembrou que está no planejamento da Comissão a 
realização ou participação de um encontro de trocas de experiências com outras comissões de 
planejamentos e finanças e que antes da pandemia o CAU/BR promovia um encontro nacional 
das CPFis. O Presidente da CPFi, Fábio Almeida, disse que é importante essa reunião para que 
todos os estados tratem os assuntos de forma homogênea, além de uma troca de experiências 
entre as comissões e requisitou que enviasse uma deliberação ao CAU/BR solicitando a 
retomada desses encontros. Não aconteceram mais questionamentos, o assessor da CPFi 
colocou o item para votação sendo aprovado pelos(as) Conselheiros(as) conforme termos da 
DCPFi-CAU-MG Nº 183.3.6.2022. 

 
4. Outros Assuntos  
 

4.1 Atualização das informações da CPFi (assinatura de documentos, publicações no Portal da Transparência e 
OneDrive.  
O Assessor interino, Reinaldo Antero, informou que todos as súmulas e deliberações já estão assinadas e 
disponíveis no portal da transparência e OneDrive.  
 

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

ENCERRAMENTO: 

 
Às 12h09min, tendo sido o que havia de ser tratado, o Conselheiro Fábio Almeida Vieira, Coordenador da Comissão, 
encerrou a 183ª 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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