
 
 

 

1 

 

 

SÚMULA 

REUNIÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - Nº 009/2016 

 

17/11/2016 07:52 08:39 SEDE DO CAU/PB – JOÃO PESSOA/PB 

 

REUNIÃO 

COORDENADA POR 
PAULO SÉRGIO ARAÚJO PEREGRINO 

 
TIPO DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
ASSESSORIA YNGRID CABRAL 

 

PARTICIPANTES 

PAULO SÉRGIO ARAÚJO PEREGRINO 
COORDENADOR  

CPFI-CAU/PB 

MÁRCIA MARIA LEITE BARREIROS 

VISANI 

COORDENADORA 

ADJUNTA CPFI-

CAU/PB 

RICARDO VICTOR DE MENDONÇA 

VIDAL 

MEMBRO CPFI-

CAU/PB 

VALDER DE SOUZA FILHO 
MEMBRO CPFI-

CAU/PB 

 

 

 

ABERTURA: 

1. Verificação de quórum 

 

O coordenador da CPFI-CAU/PB, Arquiteto e Urbanista Paulo Sérgio Araújo Peregrino, deu início 

aos trabalhos da Reunião 009/2016 da CPFI-CAU/PB. Fez verificação de quórum e a leitura da pauta 

da presente reunião, dando início às discussões. 

 

INFORMES: 

 

2. Informes 

 

A Assessora Contábil informou sbre sua participação juntamente com a Gerente Geral do CAU/PB 

no Terceiro Encontro de Contadores e Gestores Financeiros do CAU, realizado em Brasília. Os 

temas centrais foram o Gespública e o registro dos profissionais em atraso na Dívida Ativa da 

União. 
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PAUTA 

3.  Pauta 
 

  

3.1. Apreciação do Balancete do CAU/PB referente ao mês de outubro de 2016 

Origem: CPFI-CAU/PB  

Relator: Paulo Sérgio Araújo Peregrino 

 

A COMISSÃO DELIBERA: Acompanhar o voto do relator, que opinou pela aprovação 

do Balancete do CAU/PB referente ao mês de outubro de 2016, considerando que 

compete à Comissão de Planejamento e Finanças apreciar e deliberar sobre ações 

voltadas à eficácia da gestão contábil, financeira, econômica e patrimonial do CAU/PB e 

acompanhar o comportamento da receita e da despesa do CAU/PB, propondo à 

aprovação do Plenário; considerando também a demonstração do acompanhamento do 

cenário de recursos.   

 

3.2. Processo 100/2016 – Protocolo 425383/2016 – Encerramento do Processo de abertura de 

Chamada Pública para patrocínio de projetos culturais 

Origem: Gerência Técnica – CAU/PB 

Relator: Paulo Sérgio Araújo Peregrino 

 

A COMISSÃO DELIBERA: Acompanhar o voto do relator, que opinou pelo 

encerramento do referido processo considerando que em julho de 2016 o CAU/PB 

precisou fazer uma reprogramação orçamentária paa adequar seu Plano de Ação ao 

novo cenário econômico que estava se configurando, tendo que abrir mão de 8% das 

receitas previstas para 2016, mais precisamente, R$ 106.417,00 impactando nas ações 

programadas para o Exercício; considerando que a partir de 12 agosto de 2016 o Banco 

do Brasil, por um erro técnico, desativou nosso convênio de cobrança bancária bancária, 

passando a descumprir o contrato firmado e a cobrar R$ 9,00 de taxa por cada boleto 

compensado, 386.49% a mais do que o valor firmado em contrato, o que já nos onerou 

em R$ 19.233,50 de agosto a 17/11/2016, fazendo com que lançássemos mão da 

Reserva de Contingência para cobrir as despesas com taxas bancárias, que já foi 

superada em 13.30% da dotação orçamentária planejada para esta conta; considerando 

que, mesmo após a reprogrmação orçamentária diminuímos a expectativa de receita, os 

pagamentos das anuidades de Pessoas Físicas apresentam inadimplência de 32,96%, 

19,36% a mais do que o esperado. Já a inadimplência registrada nos pagamentos de 

pessoas jurídicas está em 74.39%. 45.09% a mais do que o previsto e cerca de 32.60% a 

menos do que o arrecadado em 2015 no mesmo período; considerando que, com a 

retração da economia, o número de emissão de RRTs também se apresenta bem menor 

do que o projetado, perfazendo cerca de 6.75% a menos do que o arrecadado no mesmo 

período 2015, impactando negativamente, até o momento, em R$ 175.193,85 no 

orçamento e considerando o que apresenta o gráfico comparativo da evolução das 

Receitas e Despesas de 2016  no qual percebemos que, apesar de ainda apresentar 

superávit financeiro, a partir do mês de julho as despesas do CAU/PB têm se mantido 

maiores do que as receitas. 
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ENCERRAMENTO: 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião 009/2016 da CPFI-CAU/PB mediante 

aprovação desta súmula que vai assinada pelos membros da CPFI presentes e pela assistente 

administrativa destinada a assessorar a Comissão. 

 

 

 

 

PAULO SÉRGIO ARAÚJO PEREGRINO 

Coordenador 

 

 

MÁRCIA MARIA LEITE BARREIROS VISANI 

Coordenadora Adjunta 

 

 

 

RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL 

Membro 

 

 

VALDER DE SOUZA FILHO 

Membro 

 

 

YNGRID CABRAL LIMA DA COSTA 

Assistente Administrativa 


