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Conheça algumas atribuições dos 
engenheiros civis
 O jornal apresenta uma série de atribuições dos 

engenheiros civis, definidas pelo Confea, por leis federais ou por 

decisões da Justiça. São apresentadas algumas competências com 

as respectivas normas que as asseguram. Entre elas, a elaboração 

de projetos arquitetônicos, de parcelamento de solo, sistema de 

proteção para descarga atmosférica, entre outras. 

Artigo: Legado dos ex-governadores 
no saneamento 

O presidente do Sindicato dos Engenheiros do Piauí,  

Antonio Florentino, apresenta um histórico de ações dos ex-

governadores do Piauí quanto à Agespisa. A empresa foi 

saneada financeiramente no governo Freitas Neto, recebeu 

investimentos no governo Mão Santa e não há nenhum 

legado positivo nos três governos de Wellington Dias.

PÁGINA 02

PÁGINA 03

PÁGINAS 04 e 05

Promotor Fernando Santos aponta série de vícios
no projeto de subconcessão da Agespisa 

Promotor de Justiça relata aos vereadores de Teresina que o projeto fere leis estadual, federal e a Constituição Federal

Em ofício à Câmara



Diretoria Executiva 2014/2017

SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO PIAUÍ
Rua Arlindo Nogueira, 500 - Sala 202/204 - Centro

Fone: (86) 3303-4772 / 3303-4773

02
Presidente 

Antonio Florentino de Souza Filho

Vice-Presidente 

Francisco Luís Costa Sousa

Secretário Geral 

Paulo Afonso Brandão Alexandrino

1º Secretário 

Francisco Inácio Milanez

Tesoureiro Geral

Moacyr Freitas de Almendra Gayoso Júnior

1º Tesoureiro 

Francisco Sobrinho Amorim de Araújo

Dir de Imprensa e Comunicação 

Humberto Mendes Feitosa

Dir de Organização e Administração 

Francisco Assis de Sousa Leal

Dir de Relações Intersindicais 

Raimundo Nonato de Araújo

Dir de Medicina e Segurança do Trabalho 

Paulo Araújo de Sampaio

Dir de Rel. Trabalhistas e Assuntos Jurídicos 

Manoel Coelho Soares Filho

Dir de Negociação Coletiva 

Marcos Antonio da Silva Costa

Dir de Ciência e Tecnologia 

Antonio Galdêncio da Silva

Dir de Formação Política e Sindical 

Emanoel Augusto Paulo Soares

Dir. de Mobilização e Representação Sindical 

José Lopes de Oliveira Filho

Dir. de Meio Ambiente 

Avelar Damasceno Amorim

1º Diretor Suplente 

Francisco Rafael Ferreira Pereira

2º Diretor Suplente 

Francesco das Chagas Alves

3º Diretor Suplente 

Francisco Das Chagas Lages Correia Filho

4º Diretor Suplente  

Marcos Augusto Pires da Silva

5º Diretor Suplente 

Jose Nelson Pinheiro

6º Diretor Suplente 

José Faustino Lopes de Sousa

7º Diretor Suplente 

Abelardo Cerqueira de Moura Bezerra

8º Diretor Suplente 

Carlos Alberto Guimarães Alencar

9º Diretor Suplente 

José Gramosa da Silva Sobrinho

10º Diretor Suplente 

Marizete Ferreira Cavalcanti

11º Diretor Suplente 

Danilo Teixeira Mascarenhas de Andrade

12º Diretor Suplente 

Osmar Amorim Leite

Diretor Regional de Corrente – Efetivo 

José Pequeno Diogenes

Diretor Regional de Corrente – Suplente

Antonio Baltazar da Costa Vales

Diretor Regional de Floriano – Efetivo 

Raimundo Nonato Santos Neto

Diretor Regional de Floriano – Suplente 

Maria das Dores Barreto Tavares

Diretor Regional de Parnaiba – Efetivo 

Antonio Correia Pires Rebelo

Diretor Regional de Parnaiba – Suplente 

Humberto de Freitas Dutra

Diretor Regional de Picos – Efetivo 

Francisco Carlos de Araujo Barros

Diretor Regional de Picos – Suplente 

Carlos Luis Nunes de Barros

Conselho Fiscal – Efetivo 

Mirocles José Veras Neves

Conselho Fiscal – Efetivo 

Luiz Henrique Pereira Facchinetti

Conselho Fiscal – Efetivo

Luiz Lima de Sousa

Conselho Fiscal – Suplente 

Antonio Francisco Militão Rufino

Conselho Fiscal – Suplente

Carlos Tadeu Guedes de Morais

Conselho Fiscal – Suplente 

Márcio Antonio Sousa da Rocha Freitas

Artefinalista

Clayton Ferreira Neves

Conheça algumas atribuições 
dos profissionais da engenharia civil

Atividades de restauração e conservação 

de patrimônio histórico , sítios de valor 

cultural e seu entorno ou ambiência

Fundamentação: Decisão normativa n° 

23/09/2008 que dá atribuição aos 

engenheiros civis com o decreto 23.569 de 

11/12/1933.

Sistema de Proteção para descarga 

atmosférica (SPDA)

Fundamentação: Decisão  de primeira 

instância da Justiça Federal de n° 23569/33 

que têm atribuição para fazer SPDA.

Assuntos sobre aerofotos, ortofotos e 

imagens de satélite, inclusive análise de 

fotos aéreas para  laudos para  

decadência de INSS na Receita Federal

Fundamentação: Decisão normativa de n° 

47 de 16/12/1992 do Confea.

Projetos Arquitetônicos

Fundamentação: Os engenheiros civis já 

faziam projetos arquitetônicos antes de 

existir os arquitetos. E, a respeito desse 

assunto, a Justiça deu ganho de causa aos 

engenheiros civis em 24/07/2014 na 20ª 

vara cível de Minas Gerais - processo 

0056507-71-2014-4.01.3800.

Projetos elétricos em baixa tensão

Fundamentação: Resolução do Confea  n° 

1048/2013 que diz: são de competência do 

engenheiro civil o estudo do projeto, direção, 

fiscalização e construção de edifícios, com 

todas as suas obras complementares. Em 

análise sobre o assunto de projeto elétrico 

pode-se dizer que os engenheiros civis 

possuem total competência, pois têm várias 

matérias, inclusive instalações elétricas 

domiciliares. Matéria que os engenheiros 

eletricistas não fazem na sua grade 

curricular. 

Projetos de parcelamento de solo

Fundamentação: Os engenheiros civis 

possuem a resolução 218/73, artigo 7°e o 

decreto n° 23569/33, artigo 28. Ou seja, 

todos os engenheiros civis estão aptos a 

fazer de acordo com a decisão normativa n° 

104 de 29/10/2014.

Projeto e utilização de explosivos para 

desmonte de rochas e dá outras 

providências 

Fundamentação: Decisão normativa n° 71 

de 14/12/2001 do Confea, art 1°, III, que 

dispõe: os engenheiros civis possuem tais 

atr ibuições, conferidas no decreto 

23.569/33, em obras a céu aberto e 

subterrâneas. 

A resolução 1048 do Confea de 14/08/2013 

consolidou as resoluções dos profissionais 

do sistema e estabelece que apenas a 

Confederação tem o poder de aprovar 

resoluções que afetem as profissões dos 

engenheiros civis.

Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV

Fundamentação: Decisão normativa do 

Confea n° 83 de 23/09/2008 e decisão da 

câmara especializada de engenharia civil 

n°4.280/2013.
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Promotor aponta vícios no projeto 
de subconcessão da Agespisa

 O promotor de Just iça, 
Fernando Santos enviou, no dia 1° de 
outubro, ofício à Câmara Municipal de 
Teresina apontando uma série de 
irregularidades contidas no projeto de 
lei elaborado pela Prefeitura de 
Teresina que tem o objetivo de 
subconceder  os  serv iços  de  
a b a s t e c i m e n t o  d e  á g u a  e  
esgotamento sanitário da Agespisa, 
além de fazer a cessão do contrato de 
programa firmado entre Agespisa e 
Município ao Instituto de Águas, 
mediante subrrogação. O Ministério 
Público foi provocado pelo Sindicato 
dos Engenheiros do Piauí diante das 
irregularidades observadas no 
Instituto de Águas, antes mesmo do 
envio do projeto de lei.

 No documento, o promotor 
afirma que a subconcessão não pode 

excluir o concessionário original, 
devendo neste caso transferir apenas 
parte de seus deveres e poderes a um 
terceiro. Portanto, a Agespisa não 
pode ser desvinculada do contrato de 
concessão firmado com a Prefeitura 
de Teresina para abastecimento de 
água e esgotamento sanitário. Além 
disso, caso ou a Agespisa ou o Instituto 
d e  Á g u a s  d e c i d a  f a z e r  a  
subconcessão ainda deverá submeter 
à aprovação da Câmara Municipal a 
minuta de edição de licitação e do 
contrato. Se não adotar esta medida, o 
projeto de lei enviado pelo prefeito 
Firmino Filho contraria a legislação 
federal. 

 Segundo o engenheiro Antonio 
Florentino Filho, o Sindicato dos 
Engenheiros já alertava o prefeito 
Firmino Filho antes mesmo da 

elaboração do projeto que a medida 
seria inconstitucional. "O projeto de lei 
enviado à Câmara é primário e sem 
conhecimento técnico da legislação de 
saneamento no País", afirmou 
Florentino.

 O promotor lembra ainda no 
ofício que não consta do contrato de 
programa a previsão de cessão a 
qualquer outro órgão ou pessoa 
jurídica, o que torna impossível a 
medida pretendida pela Prefeitura de 
Teresina. E vai além: caso se entenda 
ser possível que a Agespisa transfira o 
contrato de programa ao Instituto de 
Águas do Piauí, a lei de concessões 
exige para esta aprovação o 
a t e n d i m e n t o  à s  e x i g ê n c i a s :  
capacidade técnica, idoneidade 
financeira, regularidade jurídica e fiscal 
e manutenção de todas as cláusulas do 
contrato.

 "O Instituto possui apenas 
diretor presidente, não possui sequer 
sede, eis que funciona na dependência 
da Agespisa. Não possui orçamento 
que lhe possibilite capacidade 
operacional e lhe permita, em 
consequência, aportar recursos 
necessários à prestação dos serviços. 
Foi criado um orçamento de R$ 10 
milhões, que é alvo de representação 
junto ao Tribunal de Contas do Piauí. O 
Instituto de Águas como está 
regulamentado não possui qualquer 
viabilidade jurídica, eis que foi criado 
sem o indispensável quadro de cargos 
efetivos, possuindo apenas cargos 
comissionados, o que contraria o artigo 
37 da Const i tu ição Federa l " ,  
argumento o representante da 44ª 
Promotoria de Justiça.

 Fernando Santos destaca 
ainda a violação que o projeto de lei 
enviado esta semana pelo prefeito 
Firmino Filho (PSDB) à Câmara 
Municipal faz à Lei Complementar 
Estadual n° 142/2009 e à decisão do 
Supremo Tribunal Federal na ADI 
1842/RJ, que impede decisões 
isoladas sobre o saneamento.

Trecho do ofício enviado pelo Ministério Público à Câmara Municipal de Teresina
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O legado do Saneamento - 
 Vivemos momentos de crises 

políticas e financeiras em nosso País, 

sem esquecer que a maior crise é de 

ética e honestidade, pois estamos 

atolados em um mar de corrupção que 

assola a maioria das instâncias 

públicas e privadas no Brasil. Este 

artigo tem o objetivo de comentar e 

esclarecer alguns pontos da crise que 

assola nosso Brasil há mais de duas 

décadas, e atinge substancialmente o 

nosso Piauí. É a falta de infraestrutura 

em energia, mobilidade urbana, 

transporte de cargas e, enfim, o 

SANEAMENTO BÁSICO.

 Produzimos  milhões  de 

toneladas de grãos e não temos como 

escoar a produção por falta de um 

porto, ferrovias, hidrovias e rodovias: 

somos obrigados a enviar para o 

Maranhão. Nossa energia produzida, 

em especial a eólica, não fica no Piauí e 

temos uma das piores qualidade de 

energia do País. No saneamento, os 

interesses políticos dos gestores não 

deixaram e não deixam a empresa de 

saneamento ter as condições de 

promover um trabalho técnico, 

especializado e profissional.  O 

resultado já sabemos: a má qualidade 

na prestação dos serviços.

 E o que fizeram os governos 

para melhorar o saneamento no Piauí e 

em Teresina? Vejamos.

 O  g o v e r n a d o r  D i r c e u  

Arcoverde, em agosto de 1978, 

inaugurou com a presença do então 

Presidente Ernesto Geisel a primeira 

Estação de Tratamento em Teresina, 

localizada no Distrito Industrial, com 

capacidade de produção 1300 litros por 

segundo e prevista para atender a 

cidade por 20 anos. Um  grande 

legado. 

 Em 1991, com a posse do 

governador Freitas Neto, treze  anos 

após a inauguração da primeira 

estação de tratamento, a produção 

daquela ETA já não era mais 

suficiente para atender Teresina, em 

v i r t ude  de  seu  c resc imen to  

desordenado. Naquela época, com 

muito orgulho assumi a coordenação 

da produção de água em Teresina. 

Era um momento difícil, a empresa 

possuía sérias dívidas, não abastecia 

totalmente a cidade de Teresina e 

tivemos que nos especializar além 

das nossas atividades de engenharia, 

sobretudo em manobras de registros 

para tentar enviar um pouco de água 

para toda a população. Essas 

manobras iniciadas em 1991, que 

saíram do nosso dia a dia, em virtude 

dos legados deixados por alguns 

governadores, virou rotina e é o que 

se  faz hoje em cidades como Recife,  

São Paulo, Rio de Janeiro, nas 

empresas privadas de Tocantins, 

Manaus, Mato Grosso, e tantas outras 

para levar um pouco de água para a 

população.

 Há de ressaltar que quando 

assumiu o então governador Freitas 

Neto, em 1991, a Agespisa dispunha 

de uma obra de estação de tratamento 

de água construída pelo ex-

governador Alberto Silva, que se 

encontrava com a obra 90% concluída 

e dependendo de equipamentos para 

poder operar, porém embargada pela 

Justiça. Assim sendo, o governador 

Freitas Neto resolveu, sob o comando 

do Eng. Sampaio Rameiro na 

Agespisa  em 1993, construir uma 

estação de tratamento de água de 

emergênc ia  pa ra  m i t i ga r  os  

problemas de abastecimento de 

Teresina, visto que naquele momento 

não podia continuar as obras da outra 

estação em construção pela sua 

situação de embargo. 

 E fo i  conc lu ída o  que 

chamamos de ETA 3, que naquele 

momento mitigava realmente o 

sofrimento do povo de Teresina com o 

aumento de 40% da produção de água 

. Logo depois, derrubando o embargo 

da justiça, Freitas Neto e a equipe da 

Agespisa concluíram a ETA 4, 

dobrando a produção de água em 

Teresina, que até hoje ainda abastece 

a cidade. São 250 milhões de litros de 

água produzidas por dia em Teresina, 

capacidade de produção para 

abastecer uma cidade com o tamanho 

de uma Teresina e meia, usando o 

consumo de 200 litros de água por 

habitante dia.

 Freitas Neto após esse grande 

legado deixado ao saneamento em 

Teresina, ainda foi mais longe, 

equ i l ib rou  f inance i ramente  a  

Agespisa, deixando-a saneada e 

possibilitando que o governador que 

lhe sucedesse pudesse contrair 

financiamento para novas obras em 

Teresina e em todo o Piauí. Foi então 

que o governador Francisco de Assis 

Morais Sousa, o Mão Santa, contraiu 

financiamento e saneou toda a zona 

leste de Teresina, com rede e 

estações de tratamento de esgotos,  

possibilitando  o processo de 

verticalização da nossa capital. Esse 

foi o  legado do Governo Mão Santa. 

Há de se ressaltar que esses 

governadores não tiveram acessos a  

recursos de Orçamento Geral da 

União a fundo perdido, utilizado por 

seus sucessores com advento do PAC 

após a lei 11.445/2007 - a lei do 

saneamento. Tudo que foi realizado 

ocorreu à base de financiamento ou 

com recursos próprios do tesouro 

estadual. 

 Foi essa a longa trajetória do 

saneamento até chegar nos sete anos 

de governo de Wellington Dias, que 

procuramos e não conseguimos 

apontar nenhum LEGADO positivo 
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para o sistema no estado e na capital. 

 O único projeto de Wellington 

Dias no setor foi o consórcio Coresa, no 

sul do estado, com uma dotação de 30 

milhões de reais, resultando em uma 

sede abandonada, 36 cidades que se 

iludiram com o dinheiro prometido e  

acabaram tendo o serviço atendido 

pela afundada e criticada Agespisa. 

Também não podemos deixar de 

lembrar ao povo do Piauí que a dívida 

de 1 bilhão de reais da Agespisa foi 

mais um legado deixado nos dois 

primeiros governos de Wellington Dias, 

pois mais de 90% desse débito é 

tributário e não foi repassado nas 

gestões dos diversos presidentes de 

2003 a 2012, período do governo 

petista, conforme divida já auditada. 

 No seu atual governo, o 

terceiro, Wellington Dias busca deixar 

mais um grande legado negativo, agora 

de mãos dadas com o prefeito de 

Teresina, Firmino Filho, que ainda 

acreditamos abandonar a proposta de 

E X T I N Ç Ã O  D A A G E S P I S A ,  

entregando a nossa água para a 

iniciativa privada.

 Lembramos, ainda, que ex 

governador Wilson Martins idealizador 

dos projetos de subdelegação em 

2012, rejeitados pela população, 

resolveu no final do seu governo se 

unir aos técnicos da empresa e, 

portanto, será lembrado por ter 

deixado seu legado no saneamento 

de Teresina: a ETA da Santa Maria da 

Codipi, prometida desde 2002 na 

campanha pelo então candidato 

Wellington Dias. Essa análise serve 

para mostrar à população toda 

trajetória do saneamento básico no 

Piauí e esclarecer quem realmente 

está preocupado em atender os 

interesses das pessoas, com tarifas 

sociais e boa prestação do serviço. 

Eng. Antonio Florentino de Souza Filho 

Presidente do Sindicato dos Engenheiros do 

Piauí e Diretor da Federação Nacional dos 

Engenheiros

De Freitas Neto a Wellington Dias

     Não podemos deixar de 

lembrar que a dívida de 1 bilhão 

de reais da Agespisa foi mais um 

legado deixado nos dois 

p r i m e i r o s  g o v e r n o s  d e  

Wellington Dias, pois mais de 

90% do débito é tributário e não 

foi repassado nas gestões de 

2003 a 2012, período do governo 

petista, conforme divida já 

auditada.

“

“ “
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