
ATA Nº 002 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE 1 
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 2 
URBANISMO DA PARAÍBA – CAU/PB. Aos cinco dias do mês de abril de dois mil e 3 
treze, às onze horas e trinta minutos, em segunda e última convocação, iniciou a reunião 4 
ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças na sede provisória do CAU/PB, localizada 5 
no Largo São Frei Pedro Gonçalves, número dois, bairro do Varadouro, nesta Capital, sob a 6 
presidência da conselheira coordenadora Valéria von Buldring. Estiveram presentes as 7 
conselheiras Carmen Etienette e Juliane Lins. Registrou-se a ausência do conselheiro membro 8 
Valder de Souza. Participaram como convidada a assessora contábil Mônica Smith e a 9 
secretária financeira Clara Mariana. Aberta a reunião, a coordenadora agradeceu a presença 10 
de todos e deu seguimento às deliberações do dia. Ordem do dia I: análise e aprovação do 11 
balanço e balancete referente ao exercício de dois mil e doze: a coordenadora falou da 12 
necessidade da comissão aprovar os balanços e balancetes mencionados a fim de encaminhar 13 
a documentação para o CAU/BR. Passou a palavra para a assessora contábil Mônica Smith 14 
que apresentou o comparativo das despesas pagas, das receitas, do balanço orçamentário, do 15 
balanço patrimonial e do balancete, ocasião em que falou que o balanço e balancete fecharam 16 
com superávit. Deu como informe a realização da auditoria no sistema do CAU/PB através de 17 
empresa contratada pelo CAU/BR para tal finalidade. Ao final da apresentação, falou da 18 
importância da comissão assinar o parecer aprovando o balanço e balancete. A matéria foi 19 
posta em votação e foi aprovado por unanimidade o fechamento do ano contábil referente ao 20 
exercício dois mil e doze, ocasião em que foram colhidas as assinaturas da coordenadora e 21 
dos membros da CPFI-CAU/PB no parecer que será enviado para o CAU/BR. Às doze horas 22 
foi facultada a palavra e, não havendo mais nada a tratar, a coordenadora deu por encerrada a 23 
reunião, tendo determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai 24 
digitada e assinada por mim Geane Lima de Albuquerque, Secretária Geral deste Conselho, e 25 
assinada pela coordenadora e pelos membros presentes. 26 
 27 
Arq. e Urb. VALÉRIA VON BULDRING __________________________________ 28 
Coordenadora da CPFI-CAU/PB 29 
 30 
GEANE LIMA DE ALBUQUERQUE  __________________________________ 31 
Secretária Geral do CAU/PB 32 
 33 
MEMBROS PRESENTES: 34 
 35 
Arq. e Urb. Juliane Lins dos Santos Abrantes __________________________________ 36 
 37 
Arq. e Urb. Carmen Etienette de O. Mello __________________________________ 38 


