
 

 

SÚMULA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ATOS ADMINISTRATIVOS 

E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU/PI.  
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PARTICIPANTES 

EDMO CAMPOS REIS BEZERRA FILGUEIRA  

FRITZ MIGUEL MORAIS MOURA  

LARISSA SIQUEIRA MARQUES MELO  

 

 

EVELINE CAVALCANTE (ANALISTA DE PLANEJAMENTO 

E FINANÇAS) 

 

NADJA PEREIRA CORRÊA DE ARAÚJO (CONTADORA)  

 

1. ABERTURA: 

O Coordenador da CFAAPE/PI, Arquiteto e Urbanista, Edmo Campos Reis Bezerra Filgueira agradeceu a presença 

de todos e depois deu início aos trabalhos da 48ª Reunião Ordinária da CFAAPE- CAU/PI.  

 

2. PAUTA 

2.1 ANÁLISE E APROVAÇÃO DA 4ª PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL DE OUTUBRO A 

DEZEMBRO DE 2018 - O coordenador passou a palavra à contadora do CAU/PI, Nadja Araújo, que apresentou a 

quarta prestação de contas trimestral de 2018, através de demonstrativos orçamentários com quadros comparativos 

de receitas orçadas/receitas arrecadadas e despesas orçadas/despesas liquidadas, destacando que 20,55% das receitas 

previstas para o ano foram realizadas e 30,78% das despesas previstas. Após análise, a Comissão aprovou a 4ª 

prestação de contas trimestral do CAU/PI, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018 com 03 

(três) votos favoráveis e 00 (zero) ausência. Sendo assim, a Comissão encaminhou a referida prestação de contas 

para análise e aprovação do Plenário do CAU/PI. 

2.2 ANÁLISE E APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2018. A contadora Nadja 

Araújo, que apresentou a referida prestação de contas através de gráficos comparativos entre receitas 

orçadas/arrecadadas e despesas orçadas/despesas liquidadas durante todo o ano de 2018, destacando que 96,31% das 

receitas previstas para o ano foram realizadas e 96,57% das despesas previstas. Após discussão, o coordenador 

colocou em votação a aprovação da Prestação de contas referente ao exercício de 2018. Esta foi aprovada com 03 

(três) votos favoráveis e 00 (zero) ausência. Sendo assim, a Comissão encaminhou a referida prestação de contas 

para análise e aprovação do Plenário do CAU/PI. 

2.3. ANÁLISE DA PROPOSTA DE REAJUSTE DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CAU/PI PARA 

O ANO DE 2019. Considerando a necessidade de reajuste da remuneração dos funcionários do CAU/PI para o ano 

de 2019. A Comissão deliberou aprovar o reajuste de 4,61% da remuneração dos cargos efetivos do CAU/PI 

(concursados), os valores dos salários de cargos comissionados não sofreram reajustes. Esta foi aprovada com 03 

(três) votos favoráveis e 00 (zero) ausência. Com isso, a comissão encaminhou a proposta de reajuste para análise do 

Plenário do CAU/PI. 
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2.4 ANÁLISE DA PROPOSTA DE REAJUSTE DE SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS DO CAU/PI 

PARA O ANO DE 2019- Após discussão, a comissão determinou que fosse feita uma análise para saber de onde 

pode retirar do orçamento o valor para pagamento do reajuste dos comissionados para posterior deliberação. 

2.5 APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO 2018. O coordenador passou a palavra a Analista de 

Planejamento e Finanças do CAU/PI, Eveline Alencar, que apresentou o Relatório de Gestão 2018 destacando cada 

centro de custo e suas ações a serem realizadas durante o ano de 2018, destacou que os objetivos estratégicos 

prioritários para serem trabalhados em 2018 serão: Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo; Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e 

a sociedade; Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade; e Fomentar o acesso da 

sociedade à Arquitetura e Urbanismo. 

2.6 APROVAÇÃO DE NOVO MODELO DE APRESENTAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARA 

A PLENÁRIA. Após discussão, a comissão passou informações sobre o novo modelo de apresentações das 

prestações de contas para a Plenária, que são apresentadas pelo setor financeiro. A forma será bem reduzida, porém, 

deixar sempre à mão todos os dados, caso haja alguma dúvida por parte dos conselheiros. 

2.7 ANÁLISE E DELIBERAÇÃO SOBRE O VALOR MÁXIMO OFERECIDO COMO PATROCÍNIO. O 

presidente Wellington Camarço apresentou a proposta que, de acordo com portaria, este valor limita em R$ 2.500,00 

para oferecer como patrocínio. Após discussão, a comissão aprovou por 03 (três) votos favoráveis e 00 (zero) 

ausência, o seguinte: 1) De imediato: o limite de valor para patrocínio será definido em edital e não em portaria; 2) 

Alterações no Regimento Interno: 2.1) Permitir a participação de editais de patrocínio pessoas físicas e jurídicas; 

2.2) Os editais de patrocínio devem ser para atividades/ações sem fins lucrativos. Com isso, a comissão encaminhou 

a proposta para análise do Plenário do CAU/PI. 

2.8 ANÁLISE E DELIBERAÇÃO SOBRE A CONTRATAÇÃO DO TRANSPORTE URBANO. O presidente 

Wellington Camarço esclareceu sobre a contratação de transporte urbano, em que o conselheiro ou funcionário seja 

convocado ou esteja a serviço do CAU/PI. Após discussão, a comissão aprovou por 03 (três) votos favoráveis e 00 

(zero) ausência, o seguinte: Contratação de transporte urbano no âmbito da sede do Conselho, para funcionários e 

conselheiros, que estiverem a serviço ou quando forem convocados, quando da impossibilidade de utilização dos 

veículos do CAU/PI.  

 

3. ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 48ª Reunião Ordinária da CFAAPE- CAU/PI. 

 

 

 

EDMO CAMPOS REIS BEZERRA FILGUEIRA 

Coordenador da CFAAPE/PI 

 

 

 

FRITZ MIGUEL MORAIS MOURA 

Coordenador-adjunto da CFAAPE/PI  

 

 

 

LARISSA SIQUEIRA MARQUES MELO 

Membro da CFAAPE/PI 

  


