
 

ATA Nº 002 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE 1 
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA 2 
PARAÍBA – CAU/PB. Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, às sete 3 
horas e trinta minutos, iniciou a reunião ordinária da CPFI-CAU/PB na sede do CAU/PB, 4 
localizada na Av. Guarabira, número mil e duzentos, bairro de Manaíra, nesta Capital, sob a 5 
coordenação do Conselheiro PAULO SÉRGIO ARAÚJO PEREGRINO. Estiveram 6 
presentes os membros Ricardo Victor de M. Vidal, Aristóteles Lobo M. Cordeiro e Aristóteles 7 
Lobo M. Cordeiro. Foi justificada a ausência do conselheiro Valder de Souza Filho. Participou 8 
como convidada a Gerente-Geral Andréia Solha e a Assessora de Contabilidade Mônica 9 
Smith. Aberta a reunião, o coordenador agradeceu a presença de todos e deu seguimento à 10 
deliberação do dia. Ordem do dia I: Apreciação e aprovação do balancete do CAU/PB 11 
referente ao mês de dezembro do ano de dois mil e catorze. Após as devidas discussões, 12 
a matéria foi posta em votação e foi aprovado, por unanimidade. Informes: O coordenador da 13 
Comissão conselheiro Paulo Peregrino passou a palavra a assessora de contabilidade Monica 14 
Smith, que informou a solicitação do CAU/BR em mudar o Código de Classificação Nacional 15 
de Atividades-CNAE do CAU/PB, para que fique na mesma classificação do CAU/BR. Hoje a 16 
classificação do CAU/PB é 941299 – Outras atividades de Organizações Associativas 17 
profissionais, e passará a ser 8411600 - Administração Pública em Geral, desta forma 18 
atenderemos a solicitação do CAU/BR. A gerente geral Andréia Solha fez a leitura dos prazos 19 
do cronograma de encerramento contábil e Relatório de Gestão do TCU - Exercício 2014. Em 20 
segundo informe a gerente geral relata sobre a consulta feita ao gerente financeiro do CAU/BR 21 
sobre o tipo de aplicação financeira indicada para centralizar os recursos do CAU/PB, o 22 
gerente do CAU/BR indicou o fundo BB CP diferenciado setor público. A gerente geral 23 
informou que consultará o chefe da Auditoria do CAU/BR sobre a necessidade ou não de 24 
resgatar os recursos, hoje, alocados no CDB DI ou se poderemos manter neste fundo e, 25 
apenas os novos recursos serem destinados a outro tipo de aplicação.  Às oito horas e vinte 26 
e três minutos foi facultada a palavra e, não havendo mais nada a tratar, o coordenador deu 27 
por encerrada a reunião, tendo determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos 28 
presentes, vai digitada e assinada por mim Mércia Valéria Pinho do Nascimento, Secretária-29 
Geral deste Conselho, e assinada pelo coordenador e membros presentes. 30 
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