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ITEM DE PAUTA 
3.7 Análise das atividades da CPFi listadas no Plano de Ação do Triênio 
2021/2023 para definição dos próximos andamentos. 

INTERESSADO CAU/MG 

ASSUNTO 
Delibera sobre as atividades da CPFi listadas no Plano de Ação do Triênio 
2021/2023 para definição dos próximos andamentos. 

 

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CAU/MG  

DCPFi-CAU/MG Nº 188.3.7/2022 

 
Delibera sobre as atividades da CPFi listadas 
no Plano de Ação do Triênio 2021/2023 para 
definição dos próximos andamentos. 

A COMISSÂO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CAU/MG – CPFi-CAU/MG, em reunião ordinária 

no dia 24 de outubro de 2022, em sistema presencial, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no exercício 

das competências e prerrogativas que trata o art. 98 do Regimento Interno aprovado pela Deliberação 

Plenária n° 0085.6.5/2018, e homologado pela Deliberação Plenária DPABR nº 0087-11/2019, do 

CAU/BR, e a Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e 
 

Considerando que o inciso II do art. 92 do Regimento Interno do CAU/MG dispõe que compete às 

comissões ordinárias apreciar e deliberar sobre matérias de sua competência;  

Considerando que o inciso I do art. 98 do Regimento Interno do CAU/MG dispõe que compete à 

Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG propor, apreciar e deliberar sobre atos normativos 

referentes à gestão estratégica econômico-financeira e patrimonial do CAU/MG e sobre a revisão do 

Planejamento Estratégico do CAU, encaminhando-a via presidência do CAU/MG ao CAU/BR; 

Considerando que o inciso V do art. 98 do Regimento Interno do CAU/MG dispõe que compete à 

Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG propor, apreciar e deliberar sobre os planos de 

ação e orçamento do CAU/MG, e suas reformulações; 

Considerando que o inciso VI do art. 98 do Regimento Interno do CAU/MG dispõe que compete à 

Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG propor, apreciar e deliberar sobre as diretrizes para 

elaboração dos planos de ação e orçamento do CAU/MG; 

Considerando que o inciso XV do art. 98 do Regimento Interno do CAU/MG dispõe que compete à 

Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG propor, apreciar e deliberar sobre indicadores de 

caráter estratégico, institucional e econômico-financeiro para subsidiar a revisão do Planejamento 

Estratégico do CAU, em conjunto com a Comissão de Organização e Administração do CAU/MG (COA-

CAU/MG), a serem encaminhados via presidência do CAU/MG ao CAU/BR; 

DELIBEROU: 

1. Solicitar a Presidente o agendamento de uma reunião inicial, podendo ser de forma virtual, para 

a organização da Campanha de comemoração dos 10 anos de fundação do sistema.  

 

 

Belo Horizonte, 24 de outubro de 2022. 



 

2 

 

 

Folha de Votação DCPFi-CAU/MG N° 188.3.7/2022 

Conselheiros Estaduais 

Votação 

Sim      

(a favor) 

Não 

(contra) 
Abstenção 

Ausência 

na votação 

1 Fábio Almeida Vieira TITULAR X    

2 Rosilene Guedes Souza TITULAR X    

3 Mariana Fernandes Teixeira TITULAR X     

4 Claudia Alkimim G. Teixeira SUPLENTE X    

 
 
Fábio Almeida Vieira                                   ____________________________________          
Coordenador da CPFi-CAU/MG          
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