RELATÓRIO DE ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 2013
I – APRESENTAÇÃO
Em atendimento ao disposto no art. 25, capítulo IV, Art.5° do
Regimento Interno deste Tribunal, apresentamos o presente
Relatório à Poderosa Assembléia Legislativa do Grande
Oriente do Brasil – Minas Gerais.
O presente relatório descreve sucintamente as atividades
desenvolvidas em 2013, dando assim, o necessário retorno da
confiança que nos foi depositada pelos Poderes Legislativo e
Executivo do GOB - MG. Lançamos aqui o nosso fraternal
abraço e gratidão pela amizade reinante entre os Ilustres
Conselheiros que em clima de amor, fraternidade e concórdia
estabeleceram integralmente os conceitos e obrigações que lhe
foram atribuídos. No entanto, deixaríamos a mercê da
própria sorte se não engajássemos com todos os setores que
contribuíram para a resolução e elucidação de dúvidas
proeminentes deste Tribunal. Vale aqui dizer que, as Grandes
Secretarias de Administração, Finanças e Executiva, bem
como, os responsáveis pela contabilidade e mérito maior das
Casas Legislativa e Executiva, sem as quais não teríamos a
união preconizada pela Maçonaria Universal foi de mister
sabedoria para que todos, sem exceção, cumprissem com o
dever.

II – CONTEÚDO DO RELATÓRIO
O relatório é sintético de fatos e eventos ocorridos durante o
ano Calendário de 2013, e as providências administrativas e a
todos os trabalhos distribuídos e desenvolvidos pelos Ilustres
Conselheiros, conforme competências legais e regimentais.
III – COMPOSIÇÃO ATUAL DA DIRETORIA (2012/2013)
Presidente: Antônio Henrique Scofield Nascimento
Vice-Presidente: Mauro Cesar Vieira
Orador: Ineir Carvalho Filgueiras
Secretário: Luis Henrique Bitencourt de Carvalho
Conselheiros:
Fausto Fernandes Quintela
Régis Moreira Pinto

IV - ATIVIDADES
26/01/2013
Em reunião ordinária, a sessão foi marcada pelas palavras
dos Conselheiros na satisfação de estarem começando mais
um ano e que todos reflitam sobre as necessidades verificadas
no ano anterior, para que neste que se inicia possa-se atingir
maiores resultados quanto aos trabalhos a serem executados.
Houve a discussão o movimento de outubro de 2012 e

determinação pelo presidente da análise dos meses de
novembro e dezembro/2012.
23/02/2013
Em reunião ordinária, nesta sessão foi dada a posse do irmão
Fausto Fernandes Quintela, houve sessão de fotos e as
palavras de boas vindas ao novo Conselheiro. Ainda nesta
sessão houve um longo debate em plenário sobre a questão da
forma em que os questionamentos e/ou solicitações feitas pelo
TEC GOB/MG à Secretaria de Finanças do GOB/MG e a
forma em que estão sendo respondidas. Houve discussão dos
movimentos de novembro e dezembro/2012, sendo estas
contas consideradas regulares. O presidente fez a leitura do
Parecer Técnico-Contábil/2012, sendo elogiado pelos
presentes, colocado em votação foi por unanimidade aprovado
pelo plenário.

13/04/2013
Em reunião ordinária, o Presidente distribuiu para análise os
movimentos de janeiro e fevereiro. Colocado e discutido em
plenário o impedimento de conselheiros do TEC GOB/MG em
participação em comissões abertas pelos poderes do GOB/MG
que possam linear sobre assuntos financeiros, podendo
ocasionar conflito com esta Casa.

18/05/2013
Em reunião ordinária, foi discutido em plenário os

movimentos dos meses de janeiro e fevereiro, sendo
considerados dentro da regularidade. O Presidente distribuiu
o movimento do mês de março para análise. Foram debatidas
em plenário propostas de emenda ao nosso Regimento Interno
14/06/2013
Em reunião Ordinária, foi colocado em discussão o
movimento de março, bem como procedimentos legais sobre a
legislação de procedimentos licitatórios do GOB/MG. Após
diversas considerações, principalmente, no tocante a multas e
juros sobre declarações acessórias não enviadas e
tributos/encargos não recolhidos, por precaução e melhor
análise o movimento de março ficou retido e quanto aos
procedimentos licitatórios o plenário entendeu que deverá ser
solicitado ao Poder Legislativo regulamentação por lei
específica.
06/07/2013
Esta reunião Ordinária foi marcada por elucidações trazidas
pelo Poderoso Presidente da Casa sobre legalidades contábeis
relativas a receitas e despesas.

31/08/2013
Em reunião ordinária, foi realizada a leitura da minuta de
alteração do Regimento Interno da Casa, que foi conforme
preceitua os normativos, distribuído aos Conselheiros para
suas considerações. Houve discussão em plenário sobre os
movimentos dos meses de abril, maio e junho que foram
considerados dentro da normalidade.

21/09/2013
Em reunião Ordinária, após verificação de respostas aos
questionamentos feitos pela Casa ao GOB/MG, foi verificada
a necessidade de uma reunião, TEC GOB/MG, Secretária de
Finanças do GOB/MG, escritório de contabilidade e um
representante da PAEL/MG.

20/10/2012
Em reunião Ordinária, foram realizadas emendas à minuta
que prevê possíveis alterações no Regimento Interno da Casa.
Houve a discussão dos movimentos de julho e agosto e nestes
ficou ratificado que persistem as mesmas necessidades de
acertos e padronizações trabalhistas, tributárias e
administrativas.

09/11/2013
Em reunião ordinária, o TEC-GOB-MG solicita, em prancha,
alteração no valor da dotação orçamentária para 2014, com
a inclusão de uma verba adicional de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) para custeio de viagens de IIr.; Conselheiros do
TEC/GOB-MG de outros Orientes. Debates sobre a forma de
apresentação de documentação contábil para análise por
parte desta Corte. Presença do Eminente Presidente da
PAEL, Ir.; Rodrigo Alexander e do Ir.: Firmino, que fez uma
explanação sobre os problemas levantados, em alguns casos
apresentando soluções de imediato e em outros ficando ainda
pendente de solução; falou sobre a implantação do ponto
eletrônico que irá fornecer mais controle, do vale alimentação
favorecendo a todos evitando futuras reclamações, e
confirmando um envio mensal de um relatório acessório sobre
as retenções de impostos e contribuições no mês, já a partir de

janeiro de 2014. O Ir Rodrigo informou que se está
estudando um plano de cargos e salários para 2014.
Confirmação da próxima reunião do TEC/GOB-MG para o
dia 07 de dezembro, e o encontro festivo no final do ano, na
Churrascaria Adega do Sul.

07/12/2013
Em reunião Ordinária, foram discutidas as análises dos
meses de setembro e outubro que foram consideradas dentro
da normalidade. Foram aprovadas as emendas ao Regimento
Interno da Casa, que serão publicadas e seguidas para
confecção gráfica.

12/12/2013
Em reunião extraordinária foi realizada a eleição, em chapa
única, sendo eleita e empossada para o biênio 2014/2016:
Presidente: Antônio Henrique Scofield Nascimento
Vice-Presidente: Mauro Cesar Vieira
Orador: Ineir Carvalho Filgueiras
Secretário: Luis Henrique Bitencourt de Carvalho
CONCLUSÕES
Foram estas, em resumo, as principais atividades realizadas
pelo Tribunal Estadual de Contas do Grande Oriente do
Brasil – Minas Gerais, no ano calendário de 2013.
Cientes da compreensão de todos, colocamo-nos à disposição
para informações ou esclarecimentos sobre questões da nossa
competência, não detalhados ou não inclusos neste relatório.

Procuramos oferecer uma visão global dos trabalhos
realizados pelo Tribunal, no desempenho de sua competência
e atribuições legais, inerentes ao controle financeiro,
administrativo e contábil, cuja concepção concorre na forma
legal à Poderosa Assembleia Legislativa do Grande Oriente
do Brasil – MG.
Este é o relatório que, como Presidente, cabe-nos apresentar à
Poderosa Assembleia Legislativa – GOB-MG.

Belo Horizonte, 15 de Março de 2014.

Antonio Henrique Scofield Nascimento
Presidente do Tribunal Estadual de Contas

Luis Henrique Bitencourt de Carvalho
Secretário

