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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 53ª Reunião Ordinária da
CFAAPE- CAU/PI.
2. PAUTA
2.1. ANÁLISE E APROVAÇÃO DA 3ª PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL DO
CAU/PI, DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019 - O coordenador passou a palavra para
a contador do CAU/PI. Nadja Araújo apresentou a 3ª prestação de contas trimestral através de
demonstrativos orçamentários com quadros comparativos de receitas orçadas/receitas
arrecadadas e despesas orçadas/despesas empenhadas, destacando que 27,53% das receitas
previstas para o ano foram realizadas e 30,74% das despesas previstas. Após análise, a CFAAPE
aprovou a referida prestação de contas foi aprovada com 02 (dois) votos favoráveis e 01 (zero)
ausência. Sendo assim, a Comissão encaminhou a referida prestação de contas para análise e
aprovação do Plenário do CAU/PI.
2.2. ANÁLISE DA PROPOSTA DO REAJUSTE DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS
(EFETIVOS E COMISSIONADOS) DO CAU/PI PARA O ANO DE 2020. A contadora do
CAU/PI apresentou a planilha com os cenários para o reajuste do salário dos funcionários e
comissionados, tomando por base o índice do salário mínimo (4,108%). Após sanadas todas as
dúvidas e análise da CFAAPE, este ponto foi aprovado por (dois) votos favoráveis e 01 (zero)
ausência. Sendo assim, a Comissão encaminhou a referida prestação de contas para análise e
aprovação do Plenário do CAU/PI.

2.3. ANÁLISE E APROVAÇÃO DO AUXÍLIO SAÚDE. Atendendo a uma solicitação dos
funcionários do CAU/PI, o presidente acolheu o pedido e foi encaminado para a CFAAPE. A
gerente geral explicou como se chegou a estes valores. Foi tomado por base 70% do valor pago
pelo CAU/BR. O ressarcimento ocorrerá de forma mensal, não cumulativa e corresponderá a
90% (noventa por cento) das despesas com a mensalidade do plano de saúde, limitado a valor de
cada faixa etária. O assessor jurídico, a contadora e a analista de planejamento do CAU/PI sanou
todas as dúvidas dos membros da comissão. Após análise e discussão, a CFAAPE aprovou por
(dois) votos favoráveis e 01 (zero) ausência. Sendo assim, a Comissão encaminhou a referida
prestação de contas para análise e aprovação do Plenário do CAU/PI.
2.4 ANÁLISE E APROVAÇÃO PLANO DE AÇÃO/2020O presidente em exercício passou a
palavra para a contadora Nadja Araújo, que apresentou a planilha com os salários dos
funcionários, com a previsão dos salários. Informou que o salário das fiscais tem que ser igual a
6 salários mínimos e reajustou os demais na mesma variação. A analista de planejamento e
finanças Eveline Alencar apresentou o Plano de Ação 2020 em que consta o mapa estratégico
para o próximo ano. Em 2019 trabalhamos a Assistência Técnica e a Comunicação. O foco em
2020 será a Fiscalização e o Atendimento que já são preestabelecidos para serem trabalhados.
Foram escolhidos também a Estrutura Básica, além de continuar a Assistência Técnica. Foi
inserida uma nova ação no valor de R$ 100.000,00 para ser utilizado do superávit para concluir a
aquisição de móveis e equipamentos de informática para estruturar melhor o Conselho.
Apresentou os limites do Conselho e o quadro descritivo, que contém os valores da previsão
orçamentária, no valor de R$ 1.394.060,00. Com base neste valor, a analista apresentou como foi
feita a divisão deste montante de acordo com as diretrizes enviadas pelo CAU/BR. O valor que o
CAU/PI pode estabelecer (alterar) são as anuidades de pessoa física e jurídica, incluindo de anos
anteriores, bem como aplicações financeiras de acordo com a conjuntura. O Plano de Ação
funciona como um fluxograma das atividades/ações a serem realizadas pelo conselho. Após
análise e discussão, este ponto foi aprovado com 02 (dois) votos favoráveis e 01 (uma) ausência.
Sendo assim, a Comissão encaminhou o referido Plano de Ação 2020 para análise e aprovação
do Plenário do CAU/PI.
3. ENCERRAMENTO
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 53ª Reunião Ordinária da CFAAPE- CAU/PI.
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