
 

 

81ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/PI 

DATA: 25 DE NOVEMBRO DE 2021 

LOCAL: VIDEOCONFERÊNCIA  

ATA DA SESSÃO PLENÁRIA 

 

Início da Sessão 14:12h  Término da Sessão 16:07h 

 

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

CAMARÇO (presidente do CAU/PI), KARENINA CARDOSO MATOS, OLGA ARIADNE 

BEZERRA DE SOUSA e MARTHA ROSSIELLE GUERRA VIANA FERREIRA. 1.3. 

CONVIDADO(S): conselheiros estaduais suplentes CLARISSA NONATO BORGES (em 

substituição à titular), ANDERSON MOURÃO MOTA e EDUARDO AGUIAR BEZERRA. 1.4 

AUSÊNCIA(S) JUSTIFICADA (S): SÉRGIO RODRIGO LEBRE FERREIRA (vice-presidente 

do CAU/PI) e PATRÍCIA MENDES DOS SANTOS. 2.1. ABERTURA DOS TRABALHOS: Às 

catorze horas e doze minutos, o Presidente Wellington Camarço agradeceu a presença de 

todos e verificou a existência de quórum. PAUTA: 2. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA 

DA PLENÁRIA ORDINÁRIA CAU/PI Nº 79ª, REALIZADA DIA 21/09/2021. O presidente 

questionou se algum conselheiro tinha alguma alteração na referida Ata. Em virtude de não 

ter nenhuma alteração, ele colocou o ponto em votação. A Ata foi aprovada por 04 (quatro) 

votos. 3. ORDEM DO DIA: 3.1. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

CONTÁBIL DO 3º TRIMESTRE 2021 (JULHO, AGOSTO E SETEMBRO).  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 22/2021, de 16/11/2021. O 

presidente mais uma vez reforçou que o aumento na arrecadação se deve ao fato da cobrança 

das anuidades de exercícios anteriores, que foi implantada em dezembro de 2020. 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 julho, agosto e setembro 

de 2021. Este ponto foi aprovado por 04 (quatro) votos favoráveis. Encaminhar para o 

Plenário. 3.2. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2022. O presidente passou 

a palavra para a contadora Nadja Araújo, que apresentou a planilha com a previsão dos 

salários dos funcionários. 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 2022 em que consta o mapa estratégico para o 

próximo ano. Apresentou os limites do Conselho e o quadro descritivo, que contém os valores 

da previsão orçamentária, no valor de R$ 1.761.859,63. Com base neste valor, a analista 

apresentou como foi feita a divisão deste montante entre as ações do CAU/PI, de acordo com 

as diretrizes enviadas pelo CAU/BR. O valor que o Conselho 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. O presidente informou que o Plano de 

Ação 2022 foi aprovado pela Comissão de Finanças, Atos Administrativos e Planejamento 

Estratégico do CAU/PI, através da Deliberação Nº 19/2021, de 16/11/2021. Após análise e 



 

 

discussão, o presidente colocou em votação a aprovação do Plano de Ação 2022, que foi 

aprovado por 03 (três) votos favoráveis. Encaminhar para o Plenário. 3.3. APROVAR O AD 

REFERENDUM Nº 002/2021 – PROJETOS ATHIS. O presidente informou que existe recurso 

para implantação do Projeto de ATHIS. Ressaltou que foi assinado o Termo de Cooperação 

Técnica com a SEMPLAN do município de Teresina-PI para atender necessidades referentes 

à habitação social da comunidade Lagoas do Norte. Para dá andamento no referido projeto, 

foi elaborado o Ato Ad Referendun para ser apreciado e deliberado (homologado) por este 

Plenário. Após sanadas todas as dúvidas, o presidente colocou o ponto em votação. Este 

ponto foi aprovado por 03 (três) votos. O presidente informou que está previsto para dia 10 de 

março 2022 o evento sobre Acessibilidade e que será mantido contato com instituições com 

o mesmo segmento. 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 

sete minutos.  

 

Teresina, 25 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

WELLINGTON CAMARÇO    SOCORRO DE MARIA SOARES MAGALHÃES 

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

 


