
ATA Nº 005 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE 1 
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA 2 
PARAÍBA – CAU/PB. Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às quinze 3 
horas e trinta minutos, em segunda e última convocação, iniciou a reunião ordinária da 4 
CPFI-CAU/PB na nova sede do CAU/PB, localizada na Av. Guarabira, número mil e 5 
duzentos, bairro de Manaíra, nesta Capital, sob a coordenação da conselheira VALÉRIA 6 
VON BULDRING. Estiveram presentes os membros Valder de Souza e Carmen Etienette. 7 
Registrou-se a ausência da conselheira Juliane Lins. Participou como convidada a 8 
contadora Mônica Smith. Aberta a reunião, a coordenadora agradeceu a presença de todos 9 
e deu seguimento às deliberações do dia. Ordem do dia I: apreciação e aprovação da Ata 10 
quatro do ano de dois mil e treze – a ata supradita foi apreciada e aprovada por 11 
unanimidade. Ordem do dia II: apreciação e aprovação do Balanço Geral do CAU/PB, 12 
referente ao exercício de dois mil e doze, após ajustes sugeridos pelo CAU/BR - A 13 
coordenadora informou que o Balanço Geral do CAU/PB que já havia sido enviado para 14 
aprovação do CAU/BR foi devolvido com algumas sugestões de ajustes, o que já foi 15 
corrigido pelo setor financeiro-contábil e passou a palavra para a assessora contábil Mônica 16 
Smith relatar o procedimento adotado nas correções. A assessora mostrou aos presentes o 17 
Balanço Geral dois mil e doze, corrigido com a ajuda do consultor João Lucena e alertou 18 
sobre o prazo limite para reenviar a documentação ao CAU/BR. O conselheiro Valder 19 
parabenizou a equipe pelo trabalho e, em regime de votação, o Balanço Geral do CAU/PB 20 
foi aprovado por unanimidade. Ordem do dia III: apreciação e aprovação dos balancetes 21 
do CAU/PB referentes aos meses de janeiro a junho do ano de dois mil e treze, após 22 
ajustes sugeridos pelo CAU/BR – de posse da palavra, a assessora contábil falou que, 23 
após as correções das impropriedades apontadas pelo CAU/BR referentes ao Balanço Geral 24 
de dois mil e doze, fez-se necessário ajustar também os balancetes do ano de dois mil e 25 
treze, inclusive os já aprovados pela comissão e Plenário. Após as devidas discussões, a 26 
matéria foi posta em votação e foram aprovados, por unanimidade, os balancetes referentes 27 
aos meses de janeiro a junho do ano em curso. Ordem do dia IV: apreciação e aprovação 28 
da Segunda Reprogramação Orçamentária do Plano de Ação do CAU/PB, referente ao 29 
exercício dois mil e treze – a coordenadora Valéria alertou para a necessidade da CPFI-30 
CAU/PB apreciar a reformulação citada, a fim de encaminhar o documento final para 31 
homologação do CAU/BR até o dia doze de agosto próximos. Após a relatoria da assessora 32 
contábil, a comissão aprovou, por unanimidade, a reprogramação do Plano de Ação do 33 
CAU/PB, exercício dois mil e treze. Às dezoito horas foi facultada a palavra e, não havendo 34 
mais nada a tratar, a coordenadora deu por encerrada a reunião, tendo determinado a 35 
lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada por mim 36 
Geane Lima de Albuquerque, Secretária Geral deste Conselho, e assinada pela 37 
coordenadora e membros presentes. 38 
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