
 

 

73ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/PI 

DATA: 23 DE FEVEREIRO DE 2021 

LOCAL: VIDEOCONFERÊNCIA 

ATA DA SESSÃO PLENÁRIA 

 

Início: 14:15 – 23/02/2021 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Término: 16:25h – 23/02/2020 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

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

1. 1.1. CONSELHEIROS TITULARES - ARQUITETOS E URBANISTAS: WELLINGTON 

CAMARÇO (presidente do CAU/PI), SÉRGIO RODRIGO LEBRE FERREIRA (vice-presidente), 
RANNIERI SOUSA PIEROTTI, PAULO ELEUTÉRIO CAVALCANTI SILVA, KARENINA 

CARDOSO MATOS, OLGA ARIADNE BEZERRA DE SOUSAMARTHHA ROSSIELLE GUERRA 

VIANA FERREIRA E PATRÍCIA MENDES DOS SANTOS. 1.3. CONVIDADOS: conselheiro 
federal: JOSÉ GERARDO DA FONSECA SOARES; conselheiros estaduais suplentes: ANDERSON 

MOURÃO MOTA, LALINE DE ARAÚJO MENDES, CARLOS KAISER FERREIRA DE MENESES 

e CLARISSA BORGES NONATO. 1.4 AUSÊNCIA(S) JUSTIFICADA(S): SHEYLA CRISTINA 

GOMES NOGUEIRA. 2. ABERTURA DOS TRABALHOS: Às catorze horas e quinze minutos, o 
Presidente Wellington Camarço agradeceu a presença de todos e verificou a existência de quórum. 

PAUTA: 2.1. APROVAÇÃO DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CAU/PI 

PARA O ANO DE 2021. O presidente Wellington Camarço apresentou a proposta de datas para as 
reuniões ordinárias do CAU/PI para o ano de 2021. Após discussão, o presidente colocou o ponto em 

votação. O calendário foi aprovado com 07 (sete) votos favoráveis. 2.2. ANÁLISE E APROVAÇÃO 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4º TRIMESTRE 2020 (OUTUBRO, NOVEMBRO E 

DEZEMBRO). A contadora Nadja Araújo apresentou os dados da prestação de contas do referido 
período, demonstrando a execução das receitas e despesas durante o quarto trimestre, através de quadros 

comparativos entre receitas arrecadadas e despesas orçadas. Foi informado que esta prestação de contas 

foi aprovada pela Comissão de Finanças, Atos Administrativos e Planejamento Estratégico do CAU/PI, 
através da Deliberação Nº 04/2021, de 03/02/2021. Após análise e sanadas todas as dúvidas, o presidente 

colocou em votação a aprovação da Prestação de Contas Trimestral do CAU/PI, referente aos meses de 

outubro, novembro e dezembro de 2020.  Este ponto foi aprovado por 07 (sete) votos favoráveis. 2.3. 

ANÁLISE E APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2020. A contadora 

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

orçadas/arrecadadas e despesas orçadas/despesas liquidadas durante todo o ano de 2021, destacando que 

111,49% das receitas previstas para o ano foram realizadas e 98,08% das despesas previstas. Informou 
ainda, que a referida prestação de contas anual foi aprovada pela Comissão de Finanças, Atos 

Administrativos e Planejamento Estratégico do CAU/PI, através da Deliberação nº 05/2021, de 

03/02/2021. Após discussão e sanadas as dúvidas dos conselheiros, o presidente colocou em votação 
aprovação da Prestação de contas referente ao exercício de 2020. Este ponto foi aprovado com 07 (sete) 

votos favoráveis. 2.4. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA DE REAJUSTE DOS 

SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CAU/PI PARA O 

ANO DE 2021. O presidente contextualizou a situação do salário da gerente geral e do gerente técnico; 
sendo retornado ao valor aplicado em dezembro de 2017. Ou seja, não há um reajuste real. Em relação 

ao salário da analista de planejamento e de finanças e do assessor de comunicação, foi solicitado por 

eles, que o valor da remuneração deles fosse equiparada aos salários do mesmo nível superior. E para 
os demais funcionários, o reajuste será baseado no valor do INPC (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor). A contadora Nadja Araújo apresentou os valores e o impacto no orçamento do CAU/PI. 

Informou que o reajuste dos funcionários foi aprovado pela Comissão de Finanças, Atos Administrativos 
e Planejamento Estratégico do CAU/PI, através da Deliberação nº 06/2021, de 03/02/2021. Após análise 

e sanadas todas as dúvidas, o presidente colocou em votação a aprovação. Este ponto foi aprovado com 

07 (sete) votos favoráveis. 2.5. PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO PARA 

IMPLANTAÇÃO EM 2021. O presidente explicou a proposta de criação dos Grupos de Trabalho, que 
tem como objetivo de contribuir com o trabalho dentro do CAU/PI. São eles e seu coordenador 

respectivamente: GT ATHIS (conselheiro Anderson Mourão); GT GÊNERO (conselheira Karina 

Ferraz); GT EVENTOS E PARCERIAS (conselheira Olga Sousa); GT REFORMA EDÍCULA 



 

 

(conselheiro Paulo Eleutério); GT TABELA DE HONORÁRIOS (conselheiro Carlos Kaiser); GT DE 

CONDOMÍNIOS (conselheiro Rannieri Pierotti); GT CAU EDUCA (conselheiro Eduardo Aguiar); GT 
BIM (conselheiro Edmo Campos) e GT PATRIMÔNIO (conselheiras Patrícia Mendes e Clarissa 

Borges). O conselheiro Rannieri Pierotti solicitou que o GT em que ele figura como coordenador, seja 

alterado para GT CONDOMÍNIO E VISTORIAS PREDIAS. Após debate, o presidente colocou em 

votação a aprovação. Este ponto foi aprovado com 07 (sete) votos favoráveis. 3. OFÍCIO SAAD 

LESTE (PREFEITURA DE TERESINA). A superintendência solicitou a indicação do CAU/PI de 

um representante, titular e suplente, para compor o Grupo de Trabalho no que tange à desburocratização 

para o licenciamento urbanístico para Teresina. Foram aprovados os nomes do arquiteto e urbanista 
João Alberto Cardoso Monteiro e do conselheiro estadual (suplente) Anderson Mourão Mota, como 

titular e suplente respectivamente, com 07 (sete) votos favoráveis. 4. MANIFESTAÇÃO DOS 

CONSELHEIROS EM ASSUNTOS DE INTERESSE DO PLENÁRIO. O presidente informou que 

foi enviado um ofício para a prefeitura de Teresina sobre a revitalização do centro da cidade. Informou 
também que viajou para São Luís com o suplente de conselheiro federal, Edmo Campos, para tentar 

parceria com a fiscalização, em que permita o CAU/PI atuar nas cidades maranhenses que distem até 

100 km da capital teresinense. Mas não obteve êxito; pois o presidente do CAU/MA não tinha analisado 
a minuta do convênio. Atualizou sobre a questão do Hospital Meduna. Comunicou que, devido ao 

aumento de caso e das medidas restritivas, a viagem para São Raimundo Nonato e região foi cancelada; 

mas que a fiscalização está mantida. O conselheiro federal Gerardo Fonseca parabenizou o CAU/PI pela 
atuação à frente do caso do Meduna; mostrou a que veio. Sem mais comunicações na Mesa, o Presidente 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos. A sessão foi encerrada às dezesseis 

horas e vinte e cinco minutos.  

 
Teresina, 23 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

WELLINGTON CAMARÇO    SOCORRO DE MARIA SOARES MAGALHÃES 

Presidente do CAU/PI     Assistente de Comissões do CAU/PI 


