
 

 

SÚMULA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ATOS 

ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU/PI.  
   

            
REUNIÃO 

COORDENADA POR 
EDMO CAMPOS REIS BEZERRA FILGUEIRA 

TIPO DE REUNIÃO  ORDINÁRIA 

SECRETÁRIA  SOCORRO DE MARIA SOARES MAGALHÃES 

 

 

 

 

PARTICIPANTES 

ANA KARINE BATISTA DE SOUSA 

DANILO SÉRVIO ARAÚJO 

DIEGO ALENCAR DA SILVEIRA (ADVOGADO) 

EVELINE ALENCAR (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 55ª Reunião Ordinária da 

CFAAPE- CAU/PI.  

 

2. PAUTA 

2.1 ELEIÇÃO DO COORDENADOR ADJUNTO DA CFAAPE/PI. Após discussão, o 

conselheiro DANILO SÉRVIO ARAÚJO foi eleito como coordenador adjunto da Comissão de 

Finanças, Atos Administrativos e Planejamento Estratégico do CAU/PI, com base no Art. 96º do 

Regimento Interno do CAU/PI. 

 

2.2 ANÁLISE E APROVAÇÃO DA REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020 DO 

CAU/PI. O coordenador passou a palavra à Analista de planejamento e finanças, Eveline 

Alencar, que apresentou a reprogramação 2020 do CAU/PI. Informou o que quer dizer aquele 

“de acordo” solicitado para que os membros da comissão enviassem por email. Falou que foi 

projetado um valor muito aquém das nossas receitas. Apresentou os valores da nossa proposta 

para reprogramação. O valor projetado para anuidades de pessoa física do exercício atual e 

anterior foi de R$ 349.000,00; depois foi reduzido para R$ 310.000,00. Após recebimento das 

diretrizes para fazermos a reprogramação. Com base neste documento, este valor foi reduzido 

para R$ 191.000,00. O CAU/PI tinha a possibilidade de alterar os valores das diretrizes. Porém, 

em virtude da pandemia não alteramos o valor das receitas. No entanto, no final de julho e início 
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de agosto, a receita das anuidades teve um aumento considerável. Isto aconteceu também com 

pessoa jurídica. Com base nisto, foi solicitado ao CAU/BR um aporte emergencial e a elevação 

do recebimento de receitas de anuidades e taxas de RRT (nas diretrizes). Relatou que o valor do 

Fundo de Apoio foi reduzido: recebimento e pagamento. O valor atual do nosso orçamento é em 

torno de R$ 968.000,00. O valor inicial era de R$ 1.394.000,00; mas foi reduzido em R$ 

100.000,00 na reprogramação extraordinária no início da pandemia que seriam destinados para 

compra de equipamentos. A analista apresentou a distribuição do valor orçamentário para este 

ano. Falou das reduções efetuadas em virtude da redução na arrecadação. Os três estagiários 

foram desligados; a gerente técnica e de fiscalização foi exonerada; o contrato do assessor 

técnico foi suspenso por 60 dias. Apresentou todas as reduções das despesas correntes. A gerente 

geral passou informações sobre as passagens emitidas, pagas e não utilizadas. Após dirimidas 

todas as dúvidas, o coordenador colocou este ponto em votação. Foi aprovado por 03 (três) votos 

favoráveis e 00 (zero) ausência. 

 

 

2.3. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTE 

2020 (JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO). A contadora do CAU/PI, Nadja Araújo 

apresentou a 1ª prestação de contas trimestral através de demonstrativos orçamentários com 

quadros comparativos de receitas orçadas/receitas arrecadadas e despesas orçadas/despesas 

liquidadas, destacando que 24,41% das receitas previstas para o ano foram realizadas e 22,39% 

das despesas previstas. Após análise, a Comissão aprovou a referida prestação de contas 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.  

 

 

2.4 ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º TRIMESTE 

2020 (ABRIL, MAIO E JUNHO). A contadora do CAU/PI, Nadja Araújo apresentou a 2ª 

prestação de contas trimestral através de demonstrativos orçamentários com quadros 

comparativos de receitas orçadas/receitas arrecadadas e despesas orçadas/despesas empenhadas, 

destacando que 17,04% das receitas previstas para o ano foram realizadas e 13,85% das despesas 

previstas. Após análise, a Comissão aprovou a referida prestação de contas 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. 

 

2.5 ANÁLISE E DELIBERAÇÃO SOBRE PROCESSO DE RESSARCIMENTO DO 

FUNCIONÁRIO CHARLES FERREIRA E SILVA. A gerente geral informou sobre a 

solicitação de ressarcimento do funcionário de valores referentes aos gastos que ele teve com os 

serviços de motoristas de aplicativos utilizados para ir de casa ao CAU, durante o período da 

quarentena, perfazendo um total de R$ 136,09. Após análise e discussão, a CFAAPE decidiu 

deferir o pedido, depois dos comprovantes analisados e da existência de orçamento. A Comissão 

aprovou este ponto com 03 (três) votos favoráveis e 00 (zero) ausência. 

 



 

2.6 ANÁLISE E DELIBERAÇÃO SOBRE PROCESSO DE RESSARCIMENTO DO 

ARQUITETO RICARDO JOSÉ ROQUE BARACHO. O coordenador passou a palavra ao 

assessor jurídico do CAU/PI, que explicou os motivos da solicitação (ressarcimento do 

pagamento das anuidades), em que o profissional alega que seu registro como arquiteto é de 

1974. O advogado opinou pelo não cumprimento dos requisitos legais para a isenção das 

anuidades, e em consequência, para os ressarcimentos requeridos. Por haver ainda muitas 

divergências e dúvidas aos dados apresentados, a CFAAPE decidiu por suspender a análise do 

processo e que o CAU/PI solicite orientações ao CAU/BR em relação à possibilidade de 

correção do registro do profissional junto ao SICCAU. A Comissão aprovou este ponto com 03 

(três) votos favoráveis e 00 (zero) ausência. 

 

 

3. ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 55ª Reunião Ordinária da CFAAPE- CAU/PI. 

 

 

 

 

EDMO CAMPOS REIS BEZERRA FILGUEIRA 

Coordenador da CFAAPE/PI 

 

 

 

DANILO SÉRVIO ARAÚJO 

Coordenador-adjunto da CFAAPE/PI  

 

 

 

ANA KARINE BATISTA DE SOUSA 

Membro da CFAAPE/PI 

  


