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Ordem do Dia: 

3.1 Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária (186ª) e Verificação das Deliberações geradas; 
3.2 Verificação Razão Contábil do mês de agosto/2022; 
3.3 Relatório Contábil do mês de julho/2022; 
3.4 Proposta de Reajuste das bolsas de Estágio do CAU/MG (reapresentação); 
3.5 3ª. Revisão do Plano de Ação 2021-2023 – Memorando Geplan 007/2022; 
3.6 Verificação de casos de solicitação de isenção de anuidades. 

4. Outros assuntos: 
4.1 Andamento das campanhas sobre suspensão do registro profissional em caso de não exercício e implicações 

do processo eleitoral; 
4.2 Andamento da campanha de Prestação de Contas – Editais CAU/MG. 

Encerramento: A 187ª reunião ordinária da CPFi foi encerrada às 12h26min. 

 

3. Detalhamento dos assuntos tratados 

ITEM DE PAUTA 
3.1 Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária (186ª) e Verificação das Deliberações 
geradas. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

O Assessor interino, Reinaldo Antero, compartilhou com os participantes a Súmula da 186ª 
Reunião Ordinária e explicou todos os tópicos, destacando as principais informações discutidas 
na reunião e apresentou as respectivas deliberações geradas. Durante a explicação do item 3.8 
Proposta de Adequação – Função de Confiança Gestor de RH o Assessor reiterou a explicação 
que havia dado na última reunião, em que não há mais casos de adequação salarial para os 
cargos de Função de Confiança, mas que existem outros casos no Conselho de adequação 
salarial e que está sendo planejado a reformulação do Organograma do CAU/MG afim de 
solucionar todos os casos.  A Conselheira Mariana chamou a atenção para o “Cargo/Função” 
que foi atribuído para a Conselheira Cláudia Alkmim que estava incorreto e solicitou a 
alteração para “Conselheira Suplente da CPFi-CAU/MG”. Não houve mais questionamentos ou 
contribuições dos Conselheiros, dando assim sequência para o próximo item de pauta. 

ITEM DE PAUTA 3.2 Verificação Razão Contábil do mês de agosto/2022. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

O Assessor interino da CPFi – Reinaldo Antero - compartilhou o razão contábil do mês de 
agosto de 2022, realizou a apresentação e explicação de todos os pagamentos. O Assessor 
informou que o escritório descentralizado de Uberlândia está nas etapas finais para a mudança 
de endereço. A Conselheira Rosilene Guedes questionou o valor do condomínio pago pela 
sede e solicitou que averiguasse se no boleto tem a discriminação dos serviços para justificar o 
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preço. 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 Relatório Contábil do mês de julho/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 julho que perfez o montante 
de R$ 1.219.206,49 totalizando no período de janeiro a julho de 2022 o valor de R$ 
9.978.478,71 o que corresponde a 82,82% da Programação Orçamentária de 2022. Os dados 
mostraram que houve um aumento de 20,58% na arrecadação, quando comparado com a 
receita no mesmo período do ano anterior. No período de abril a julho percebeu-se uma maior 
arrecadação vinda da emissão de RRT. Contudo, ao analisar o consolidado constatou-se que a 
arrecadação de Anuidade de Pessoa Física ainda é superior, representando 43,19% da receita 
realizada versus 31,81% da arrecadação com Emissão de RRT. Notou-se também que uma 
grande parte da receita é oriunda dos rendimentos de aplicação financeira, totalizando 
10,05%. Foi mostrado um gráfico com o valor das despesas de janeiro a julho de 2022, 
totalizando um valor aproximado de R$5.900.000,00 representando um percentual de 
aproximadamente 48,97% 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 aproximado de R$4.078.47,21, totalizando um saldo financeiro 
em 31/07/2022 de R$18.517.108,13. Com o intuito de compreender o motivo do aumento da 
Receita, o Coordenador Fábio solicitou que na próxima reunião os valores da Receita fossem 
segregados, fazendo uma comparação da quantidade de arquitetos que ingressaram e 
regressaram este ano, da quantidade de RRTs emitidas esse ano e nos anos anteriores. Não 
aconteceram mais questionamentos sobre o relatório contábil de julho/2022, o Assessor da 
CPFi colocou o item para votação, sendo aprovado pelos(as) Conselheiros(as) conforme 
termos da DCPFi-CAU-MG Nº 187.3.3.2022. 

ITEM DE PAUTA 3.4 Proposta de Reajuste das bolsas de Estágio do CAU/MG (Reapresentação). 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

O Assessor interino, Reinaldo Antero, relembrou os Conselheiros sobre o reajuste das bolsas 
de Estagio do CAU/MG discutidos na última reunião: a bolsa não tem reajuste desde 2016 e o 
Conselho está com dificuldades em contratar profissionais, provavelmente devido a 
defasagem do valor pago aos estagiários. Foi relembrado também a proposta levantada pelos 
Conselheiros: que a bolsa de estágio de 4h passasse de R$900,00 para R$1.290,22 e a bolsa de 
estágio de 6h passasse de R$1.200 para R$1720,30. O Assessor apresentou uma planilha com 
os valores de bolsa de estágio pagos pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Brasil, pois estes 
apresentam uma realidade socioeconômica no contexto regional mais próxima ao do CAU-MG. 
Foi apresentado também uma planilha com os valores pagos por outros Conselhos de 
Fiscalização profissional de Minas Gerais. A Conselheira Rosilene Guedes perguntou qual a 
demanda de estagiários do CAU/MG e o Assessor Reinaldo informou que atualmente temos 7 
estagiários. O Coordenador Fábio falou que, trabalhando 6h por dia, resta pouco tempo para o 
estagiário se dedicar a faculdade, podendo assim prejudicar seus estudos. Após discussões, os 
Conselheiros optaram por seguir o padrão do CAU-BR, passando a bolsa de estágio de 4h para 
R$1.000,00 e a de 6h para R$1.500 e que orientasse para que as próximas contratações de 
estágio sejam apenas de 4 horas diárias, conforme termos da DCPFi-CAU-MG Nº 187.3.4.2022. 

ITEM DE PAUTA 3.5 3ª. Revisão do Plano de Ação 2021-2023 – Memorando Geplan 007/2022. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

O Assessor interino, Reinaldo Antero, apresentou o Memorando 007/2022 enviado pela 
Geplan que solicita atualização de informações para a 3ª Revisão do Plano de Ação 2021-2023. 
Em sequência o Assessor compartilhou uma planilha com as Ações propostas pela Comissão 
Ordinária de Planejamento e Finanças (CPFi) e identificou quais ações já estavam em 
andamento. Foi discutido e decidido pelos Conselheiros a retirada da Ação 1.2.9.2 – Ampliar a 
relação do CAU/MG com as prefeituras, estimular a assinatura de convênio. Foi solicitado um 
esclarecimento com o Conselheiro João Grilo sobre a Ação 1.4.10 – Realizar pesquisa 
abrangente com arquitetos e urbanistas do estado de Minas Gerais. Na Ação 2.1.21 – 
Campanha de comemoração dos 10 anos de fundação do Sistema foi sugerido que procurasse 
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a cessão de um local público para realizar o evento e que o mesmo ocorre em uma noite na 
semana do arquiteto, entre os dias 12 à 17 de dezembro. Foi sugerido a impressão do folder 
da ação 5.4.8 – Proposta de relatório resumo anual das receitas e despesas do CAU/MG. Foram 
ajustados os valores dos Recursos Orçamentários de algumas ações. Por fim, foi sugerido que 
os folders elaborados nas ações fossem enviados por e-mail para todos os Arquitetos e 
Conselheiros que têm relevância no assunto tratado.  

ITEM DE PAUTA 3.6 Verificação de casos de solicitação de isenção de anuidades. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

O Assessor interino, Reinaldo Antero, informou que os dois casos remetidos à CPFi que pedem 
desconto da anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício de 2021 contrariam o disposto na 
Resolução do CAU/BR Nº 193/2020 e na Deliberação nº 005/2021 da CPFi do CAU/BR, uma vez 
que as empresas solicitantes possuem mais de um sócio, não tendo o direito da isenção 
solicitada. Baseando na Deliberação DCPFi-CAU/MG Nº 181.3.4.2022 que “registra que novas 
solicitações com o mesmo conteúdo e direcionamento, qual seja – tentativa de obter desconto 
de anuidade PJ em discordância com o entendimento do CAU/BR que é seguido pelo CAU/MG, 
podem ser reprovadas com base nesta mesma deliberação sem a necessidade de trâmite e 
discussão pela CPFi – CAU/MG” foi negado os casos de solicitação de isenção de anuidades. 

  
4. Outros Assuntos  
 
4.1 Andamento das campanhas sobre suspensão do registro profissional em caso de não exercício e implicações 
do processo eleitoral.  
O Assessor interino, Reinaldo Antero, informou sobre o andamento das campanhas sobre suspensão do registro 
profissional em caso de não exercício e implicações do processo eleitoral e quais as próximas etapas para a 
conclusão dessas campanhas.  
 
4.2 Andamento campanha de Prestação de Contas – Editais CAU/MG. 
O Assessor interino, Reinaldo Antero, informou sobre o andamento da campanha de Prestação de Contas – Editais 
CAU/MG e quais as próximas etapas para a conclusão dessa campanha.  
 
 

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

ENCERRAMENTO: 

 
Às 12h26min, tendo sido o que havia de ser tratado, o Conselheiro Fábio Almeida Vieira, Coordenador da Comissão, 
encerrou a 187ª 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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