
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata

3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da EMC Data da Reunião: 27/07/2021

Local: Reunião Remota

Pauta: Relatório de Gestão EMC terceiro trimestre, assuntos gerais.

Participantes Ausências Duração

Pela EMC: Sérgio Rodrigo Reis, Kátia
Marília,  Eduardo César Silva Gomes,
Andresa Cristina Borges de Oliveira

Conselheiros:  Amália Goulart Moreira
César, Fernando Junqueira Ferraz, Lucélia
Takako Morioka, Nathália Gomes Moreira
de Oliveira e Jefferson Moção de Souza

Elder Baía Araújo 14h às 15h

ATA DE REUNIÃO

 

 

1 – A reunião foi aberta pela Diretora Geral Kátia Carneiro, que passou a palavra para o Presidente Sérgio Rodrigo Reis, que deu boas-vindas aos
Conselheiros. O Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, Eduardo César Gomes iniciou a apresentação da Execução Financeira do segundo trimestre
de 2021, Ação por Ação, com participação da contadora da EMC, Andresa Oliveira, que fez a demonstração contábil.

A apresentação está disponível no Processo do SEI nº 3150.01.0000066/2021-62

 

2 – Jefferson Souza elogiou o aumento do faturamento da EMC de um trimestre para o outro. Eduardo Gomes explicou que o aumento da receita se deve
ao repasse dos 3% de publicidade do Governo. Eduardo explicou ainda que a TV Minas teve aumento de arrecadação e que o retorno positivo virá com a
fusão dos orçamentos.

 

3 - Eduardo Gomes informou também sobre a entrada de R$ 700.000,00, por meio do projeto de lei de incentivo estadual, com patrocínio da CEMIG e
também entrada de recursos para pagamento de precatórios, decorrentes de decisão judicial, cuja previsão orçamentária aguarda liberação da SEPLAG.
Explicou que o valor da decisão judicial se encontra em conta especifica e em aplicação financeira.

 

4 –Foi deliberado que Eduardo Gomes manterá o formato do relatório de Acompanhamento Gerencial de apuração de resultados trimestrais das
demonstrações orçamentárias, contábeis e financeiras apresentado e que caso haja alguma recomendação especifica por parte dos Conselheiros, essas
serão encaminhadas por email, tendo a versão do relatório final disponibilizados para todos pelo SEI!MG, 15 dias que antecedem a reunião ordinária,
conforme estipulado atualmente, para consulta e análise. As alterações que se façam necessárias serão aplicadas no relatório da próxima reunião
ordinária.

 

5 - Ficou acertado com os Conselheiros a apresentação e publicação do Regimento Interno do Conselho na próxima reunião, além do acompanhamento
do Relatório Contábil Financeiro do 3º trimestre.

 

6 -  Os Conselheiros se manifestaram positivamente sobre a execução dos resultados do segundo trimestre e do acumulado do semestre do exercício
2021 não apresentando ressalvas ou recomendações para o próximo período.

 

7 – Eduardo perguntou aos Conselheiros se concordavam com a publicação no Diário Oficial do Extrato da Ata desta reunião, sendo que a versão
integral estará publicada no site da EMC e também arquivada em papel. A Conselheira Amália Goulart Moreira César perguntou se o custo da
publicação é tão alto que não é possível a publicação da ata integralmente, para cumprimento do princípio da transparência. Eduardo informou que sim,
que a última publicação de Ata de Conselho na EMC teve o valor em torno de R$ 11.000,00 (Onze Mil Reais). Todos os Conselheiros presentes
concordaram com a publicação do extrato.
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