
 

52ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIADO CAU/PI 

DATA: 27 DE MARÇO DE 2018 

LOCAL: SEDE DO CAU/PI 

ENDEREÇO: RUA AREOLINO DE ABREU, Nº 2103, CENTRO 

ATA DA SESSÃO PLENÁRIA 

 

 

Início: 18h45m – 27/03/2018///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1 

Término: 21h20m – 27/03/2018//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2 

1. PRESENÇAS: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 3 

1.1. CONSELHEIROS TITULARES - ARQUITETOS E URBANISTAS: Wellington 4 

Camarço (Presidente do CAU/PI), JOÃO ALBERTO CARDOSO MONTEIRO (Vice-5 

Presidente do CAU/PI), EDMO CAMPOS REIS BEZERRA FILGUEIRA, ANA KARINE 6 

BATISTA DE SOUSA, FRITZ MIGUEL MORAIS MOURA E ANDERSON MOURÃO 7 

MOTA. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 8 

1.2 CONSELHEIRO FEDERAL: JOSÉ GERARDO DA FONSECA SOARES. ////////////// 9 

1.3. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: conselheiro titular RANNIERI SOUSA PIEROTTI./ 10 

2. ABERTURA DOS TRABALHOS: Às dezoito horas e quarenta e cinco minutos, o 11 

Presidente Wellington Camarço agradeceu a presença de todos e verificou a existência de 12 

quórum. Com isso, deu início a pauta com execução do Hino Nacional Brasileiro. 13 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 14 

3. PAUTA: DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 51ª PLENÁRIA ORDINÁRIA 15 

DO CAU/PI, REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018. Com a palavra o 16 

presidente Wellington Camarço, que solicitou que fosse retirada a frase "Esta foi aprovada 17 

com 03 (três) votos favoráveis e 00 (zero) ausência" nas linhas 67 e 68. E citar o nome da 18 

professora e dos alunos presentes à Plenária. O conselheiro Fritz Miguel Morais Moura 19 

sugeriu que fosse citada também a presença do conselheiro suplente Danilo Sérvio Araújo. 20 

A Ata da 51ª Plenária Ordinária foi aprovada com 05 (cinco) votos favoráveis e 01 (uma) 21 

ausência. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 22 

4. ORDEM DO DIA: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 23 

4.1. APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO E VOTO 24 

FUNDAMENTADO DO RELATOR ANDERSON MOURÃO, REFERENTE AO 25 

RECURSO APRESENTADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 77/2017 26 

(PROC. ADM. Nº 78/2017 APENSADO). Com a palavra, o relator Anderson Mourão, 27 

informou que o processo em questão tratava-se de fiscalização com auto de infração datado 28 

de 10 de janeiro de 2017; na qual constatou-se que o autuado Eduardo Gil Bolsoi estava 29 

inadimplente com a anuidade dos anos de 2014 (processo Nº 77/2017) e de 2015 (processo 30 

Nº 78/2017), que foi aprovado que os processos fossem tramitados juntos. O requerente foi 31 

notificado do auto de infração e teve ciência dia 18 de janeiro de 2018 para regularizar sua 32 

situação. Porém, manteve-se inerte, não apresentando nenhuma defesa, como também não 33 

prestou esclarecimento posterior. Sendo que a Comissão de Ética, Ensino e Exercício 34 

Profissional da época analisou em 14 de março de 2017, que despachou o processo com a 35 

determinação de aplicação de multa no valor de uma vez a anuidade vigente. O requerente 36 



 

tomou ciência do despacho dia 27 de março de 2017, apresentou defesa dia 29 de março de 37 

2017, solicitando o cancelamento da multa; alegando ter negociado as anuidades com o 38 

CAU/BR por intermédio do SICCAU, dia 08 de março de 2017 e anexou o comprovante de 39 

pagamento da 1ª parcela da negociação, paga no mesmo dia que apresentou a defesa. A 40 

presidência do CAU/PI encaminhou este processo para ser votado na 43ª Plenária, realizada 41 

dia 30 de maio de 2017.  Mesmo tendo negociado não excluiu o fato de ter se mantido inerte 42 

na geração do fato gerador. O relator votou pela manutenção da multa aplicada. Foi sugerido 43 

transcrever no processo em questão a manifestação do CAU/BR sobre a Resolução Nº 22, de 44 

201, de maio de 2012. O advogado do CAU/PI fez esclarecimentos sobre o tema. O relator 45 

Anderson Mourão votou pela exclusão da multa, em virtude de outro entendimento pelo 46 

CAU/BR. Após a discussão, os conselheiros acompanharam o voto do relator. Portanto, este 47 

ponto foi aprovado por com 05 (cinco) votos favoráveis e 01 (uma) ausência. 48 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 49 

4.2 APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO E VOTO 50 

FUNDAMENTADO DA RELATORA ANA KARINE BATISTA DE SOUSA, 51 

REFERENTE AO RECURSO APRESENTADO NO PROCESSO 52 

ADMINISTRATIVO Nº 436/2017. Com a palavra a relatora do processo, que solicitou a 53 

retirada da pauta deste item em virtude de ter encontrado inconsistência dos documentos no 54 

referido processo; e para não ser injusta, solicitou a retirada de pauta. Foi retirado de pauta 55 

para complementação e será colocado na próxima Plenária. ////////////////////////////////////////////// 56 

4.3 ANÁLISE E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE PARCERIAS COM 57 

ENTIDADES E INSTITUIÇÕES.  O presidente Wellington Camarço apresentou propostas 58 

de entidades que querem prestar serviços com descontos. Apresentou as propostas de 59 

parcerias com o percentual de desconto. O conselheiro Fritz Miguel propôs que este tema 60 

não fosse trazido para a Plenária; que poderia ser delegado pelo plenário para decisão do 61 

presidente, com o parecer da Assessoria Jurídica, uma vez que é sem ônus para o CAU/PI. 62 

Que fosse repassado apenas como informes e que fosse divulgado no site as empresas 63 

conveniadas e aprovar as 05 (cinco) empresas aqui apresentadas; sendo comunicado o nome 64 

das novas empresas que assinarem convênio com o CAU/PI. Após a discussão, este ponto 65 

foi aprovado por com 05 (cinco) votos favoráveis e 01 (uma) ausência. 66 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 67 

4.4 HOMOLOGAÇÃO DO ATO AD REFERENDUM Nº 02, DE 14 DE MARÇO DE 68 

2018 – QUE APROVA A EQUIPARAÇÃO DE SALÁRIO DOS CARGOS 69 

GERENCIAIS DO CAU/PI. O presidente Wellington Camarço retificou que não é somente 70 

a equiparação; mas como também a redução do salário dos cargos gerenciais. Este ponto foi 71 

aprovado por com 05 (cinco) votos favoráveis e 01 (uma) ausência. //////////////////////////////////// 72 

4.5 ALTERAÇÃO DA PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO APROVADO EM 73 

RDEZEMBRO DE 2017 PARA SUPRIMIR INCONSISTÊNCIAS IDENTIFICADAS 74 

PALA COMISSÃO DE ATOS DO CAU/BR. O presidente Wellington Camarço resgatou 75 

sobre o processo de revisão do Regimento Interno. Foi sugerido que o Regimento Interno 76 

que fosse enviado para os conselheiros. O conselheiro João Alberto Cardoso Monteiro 77 

sugeriu que fosse verificado como funciona nos outros CAUs. Devido às muitas dúvidas, o 78 



 

conselheiro Edmo Campos pediu vista. Portanto, o ponto foi retirado de pauta e será inserido 79 

em plenária futura. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 80 

4.6 ANÁLISE E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE NOVO CARGO 81 

DE LIVRE NOMEAÇÃO E DEMISSÃO, VISANDO SUPRIR A NECESSIDADE DO 82 

SETOR DE ATENDIMENTO DO CAU/PI. //////////////////////////////////////////////////////////////// 83 

4.7 ANÁLISE A APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE UM 84 

ESTAGIÁRIO DA ÁREA DE MARKETING. O presidente Wellington Camarço sugeriu 85 

juntar os dois pontos de pauta. Informou que estes dois pontos foram levados para a Comissão 86 

de Finanças, Atos Administrativos e Planejamento Estratégico. A contadora Nadja Araújo 87 

apresentou o resumo dos cargos no seu centro de custo. A analista de planejamento e 88 

Finanças Eveline Alencar apresentou os dados para a contratação do estagiário. O vice-89 

presidente João Alberto explicou que os referidos pontos foram discutidos na 39ª Reunião 90 

Ordinária da CFAAPE, realizada dia 13 de março de 2018. Em virtude da ausência do 91 

presidente por motivo de viagem; ele e a conselheira Ana Karine, decidiram, por ser um 92 

assunto delicado, e que precisava de esclarecimentos; foi solicitada uma reunião 93 

extraordinária para discutir o tema, que foi realizada no dia de hoje, antes da Plenária. Na 94 

referida reunião, o presidente Wellington Camarço apresentou com mais clarividência os 95 

motivos da necessidade de contratação do estagiário e da criação de novo cargo de livre 96 

nomeação. O conselheiro Fritz Miguel quis saber se a contratação servirá o setor de 97 

atendimento e consequentemente aumentará a arrecadação. O presidente Wellington 98 

Camarço esclareceu as dúvidas apresentadas. A gerente técnica Vivian Medeiros reforçou 99 

que no setor de atendimento só existe uma funcionária e que se ela precisar se ausentar, o 100 

setor ficará descoberto. Após discussão, este ponto foi aprovado por com 05 (cinco) votos 101 

favoráveis e 01 (uma) ausência. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 102 

4.8 DISCUSSÃO SOBRE PROCESSOS DE DÍVIDA ATIVA.  Com a palavra o 103 

conselheiro Fritz Miguel. Informou que a discussão deveria ser o mérito da questão e não o 104 

processo em si. São ações em que profissionais e empresas estão sendo colocadas na Dívida 105 

Ativa por estar em débito a anuidade junto a este Conselho. Segundo ele, o CAU/BR tem 106 

outro entendimento que deveria trazer este profissional para próximo do Conselho e não 107 

penalizá-lo e tentar negociar a dívida. O presidente Wellington Camarço disse que se 108 

tivéssemos condições de fechar o serviço para quem não paga o Conselho seria o ideal. Fez 109 

vários esclarecimentos e questionamentos sobre o profissional que não paga sua anuidade. 110 

Após discussão, foi aprovado por com 05 (cinco) votos favoráveis e 01 (uma) ausência que 111 

os processos que tratam do não pagamento de anuidade, serão encaminhados para a 112 

Assessoria Jurídica para negociar e depois enviar para a Comissão de Ética, Ensino e 113 

Exercício Profissional para análise. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 114 

4.9 OFÍCIO DE OEIRAS. O presidente Wellington Camarço solicitou a inclusão de mais 115 

um ponto de pauta. Foi recebido na data de ontem (26/03/2018) um ofício da Prefeitura de 116 

Oeiras, solicitando a indicação de dois nomes para compor o Conselho Municipal de 117 

Desenvolvimento Urbano, respectivamente como titular e suplente, conforme prevê o 118 

Decreto Nº 19/2018. O presidente perguntou se todos são a favor de colocar este ponto em 119 

pauta. Por consenso o ponto foi colocado em pauta. Solicitou que alguém se apresente ou 120 

indique nomes. O conselheiro Fritz Miguel sugeriu o nome do conselheiro Edmo Campos 121 



 

que aceitou a indicação para fazer parte do Conselho Municipal de Oeiras. Como suplente 122 

foi indicado o conselheiro Rannieri Pierotti. Em virtude da ausência do conselheiro Rannieri 123 

foi sugerido informar à prefeitura o nome dos membros, caso este último não aceite, será 124 

feita a substituição. Votação: indicar como membros do Conselho Municipal de 125 

Desenvolvimento Urbano do município de Oeiras, EDMO CAMPOS REIS BEZERRA 126 

FILGUEIRA e RANNIERI SOUSA PIEROTTI, como titular e suplente, respectivamente. Ponto 127 

foi aprovado por com 05 (cinco) votos favoráveis e 01 (uma) ausência. 128 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 129 

5. MANIFESTAÇÃO DOS CONSELHEIROS EM ASSUNTOS DE INTERESSE DO 130 

PLENÁRIO.  O presidente Wellington Camarço passou a palavra para o conselheiro federal 131 

José Gerardo da Fonseca Soares que passou informes sobre a 76ª Reunião Plenária do 132 

CAU/BR, realizada dia 22 de março de 2018, em Brasília/DF. O conselheiro Fritz Miguel 133 

apresentou três opções de imóveis para cessão do Estado para a nova do CAU/PI. Após 134 

discussão, o presidente Wellington Camarço comunicou que terá uma audiência com a 135 

Secretaria de Administração e Previdência do Estado do Piauí dia 02 de abril de 2018 para 136 

tratar do tema em questão. Sem comunicações na Mesa, o Presidente agradeceu a presença 137 

de todos e declarou encerrados os trabalhos. A sessão foi encerrada às vinte e uma horas e 138 

vinte minutos. 139 

 140 

Teresina, 27 de março de 2018. 141 

 142 

 143 

 144 

WELLINGTON CAMARÇO 145 

Presidente do CAU/PI 146 

 147 

 148 

 149 

SOCORRO DE MARIA SOARES MAGALHÃES 150 

Gerente Geral do CAU/PI 151 


