
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata de Reunião

1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da EMC Data da Reunião: 26/03/2021

Local: Reunião Remota

Participantes Ausências Duração

Amália Goulart Moreira César, Elder Baía
Araújo, Fernando Junqueira Ferraz, 
Jefferson Monção de Souza, Lucélia Takako
Morioka, Nathália Gomes Moreira de
Oliveira, Eduardo Gomes e Andresa Borges

 10h às 11h20

 

    

 

1 – Cláudia de Lanna Malta, Assessora da Presidência, abriu a reunião justificando a ausência do Presidente
Sérgio Rodrigo e da Diretora Geral Kátia Carneiro, ambos em agenda com o Cofin no mesmo horário. Eduardo
Gomes, Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da EMC, iniciou os trabalhos lembrando que o Conselho
Fiscal terá que se manifestar sobre os balanços contábeis e prestação de contas. Apresentou a contadora
Andresa Borges e solicitou que seja estabelecido o fluxo de trabalho entre o Conselho e a área financeira da
EMC, que ele espera ser baseado na confiança e parceria.

 

2- A prestação de Contas da Empresa Mineira de Comunicação será enviada ao TCE no dia 31 de maio. Ficou
acordado  que essa primeira reunião foi apenas para apresentar, de forma prévia, as contas da EMC, para que os
Conselheiros tivessem o tempo necessário para  levantar os questionamentos ou até mesmo contribuir na forma
de apresentação das notas explicativas. A aprovação irá ocorrer oportunamente, quando a auditoria interna
apresentar seu relatório.

 

3- Eduardo Gomes perguntou aos conselheiros se eles gostariam de conhecer e também analisar as
demonstrações financeiras da TV Minas, explicando que nas demonstrações apresentadas estavam apenas as
movimentações da EMC, uma vez que não aconteceu ainda a junção integral dos órgãos, EMC e TV Minas. Na
oportunidade, Andresa Borges explicou a diferença entre a contabilidade da EMC (empresa pública) e TV
Minas  (Fundação) e da inviabilidade de enviar as duas no mesmo arquivo para o TCE.  Os conselheiros
optaram por analisar apenas as contas da EMC.



 

4 – Ficou acordado que a partir de 2021, as contas serão aprovadas trimestralmente pelo Conselho Fiscal,
facilitando assim a análise dos conselheiros. Eduardo Gomes e Andresa Borges sugeriram que enviarão, até o
final do mês subsequente ao trimestre, o Relatório Gerencial, contento todas as informações orçamentárias,
financeiras, contábeis e patrimoniais

 

Foi inserida no processo a apresentação realizada.

 

A reunião foi encerrada com os agradecimentos de todos. Essa Ata será assinada pelo SEI.
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Conselheira Suplente                                                          Conselheira Suplente
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