
Auditoria. Consultaria. Perícia E AssEssoria

Belo Horizonte, 26 de setembro de 2018.

Reunião Quinzenal - Auditoria Independente Contábil e

Financeira das 04 Concessionárias de Transporte Coletivo de

Belo Horizonte

Presentes:

Maciel Consultores:

Shaila Santos da Silva

Representantes BHTRANS:

Sérgio Luís Ribeiro de Carvalho

Adilson Elpídio Daros

Geraldo Luís Spagno Guimarães

Milton Vieira Caires Junior

Thiago Tartaglia de Souza

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de 2018 iniciou-se, na parte

da manhã, a reunião quinzenal da auditoria independente Contábil e Financeira

das 04 Concessionárias de Transporte Público de Belo Horizonte.

Dando início à reunião a BHTRANS informou que a reunião com a

Comissão Externa será convocada a partir de hoje e deverá ser realizada na

semana entre os dias 08 e 11 de outubro de 2018. A Maciel solicitou que a

reunião não seja no dia 10 de outubro de 2018, por ter compromisso agendado

em São Paulo nesse dia.

Hoje às 14h será realizada reunião com a equipe de simulação

econômica com o presidente da BHTRANS. A BHTRANS pediu que a Maciel ~ -
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A Maciel informou sobre as contas analisadas durante a auditoria e

ressaltou como as empresas seriam melhores se tivessem uma contabilidade

interna e centralizada. A BHTRANS reforçou que é por isso tem como uma

entrega do trabalho um plano de contas único para as empresas. A BHTRANS

questionou e a Maciel respondeu que todas as informações e ressalvas estarão

presentes no Relatório Circunstanciado.

A Maciel confirmou que fez um corte e que não há pendências de

documentação pelo SETRABH, no entanto eles precisam de duas semanas

para avaliar a documentação e definir a data de entrega das minutas.

Provavelmente a minuta da Análise e do Relatório Circunstanciado será

entregue na semana do dia 08 de outubro de 2018. A BHTRANS ressaltou o

prazo de comentários e pôr fim a versão final.

A Maciel informou que contabilmente os rigorosos controles econômicos

do SETRABH não estão bem refletidos.

Os participantes entendem que, não havendo mais nada a se discutir

hoje, encerrou e ficou agendada próxima reunião quinzenal.
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