
ATA Nº 005/2016 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE 1 
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 2 
URBANISMO DA PARAÍBA – CAU/PB. Aos vinte e um dias do mês de julho do ano 3 
de dois mil e dezesseis, às nove horas vinte e quarenta e cinco minutos, iniciou a 4 
reunião ordinária da CPFI-CAU/PB na sede do CAU/PB, localizada na Av. Guarabira, 5 
número mil e duzentos, bairro de Manaíra, nesta Capital, sob a coordenação do 6 
Conselheiro PAULO SÉRGIO ARAÚJO PEREGRINO. Estiveram presentes os 7 
membros Ricardo Victor de Mendonça Vidal e Valder de Souza Filho. Participaram 8 
como convidadas a Gerente Geral Andréia Solha e a Assessora Contábil Mônica 9 
Smith. Aberta a reunião, o coordenador agradeceu a presença de todos e deu 10 
seguimento às deliberações do dia. Ordem do dia I: Apreciação e aprovação da ata 11 
da reunião ordinária 002/2016 e da ata da reunião extraordinária 004/2016 da CPFI-12 
CAU/PB – Relator: Coordenador Paulo Peregrino; A ata da reunião ordinária 13 
003/2016 foi aprovada por unanimidade. Ordem do dia II: Apreciação e aprovação 14 
do Balancete do CAU/PB referente ao mês de junho de 2016 – Relatora: Mônica 15 
Smith – Assessora Contábil; O coordenador da CPFI passou a palavra à Assessora 16 
Contábil, que iniciou o relato exibindo os saldos bancários das contas movimento e 17 
investimento, bem como as receitas e despesas do período. A Assessora Contábil 18 
esclareceu que nqa conta movimento houve uma retenção de im posto de renda no 19 
valor de trinta e três reais e quarenta e oito centavos, porém esse valor será 20 
devolvido no mês subsequente. Na conta investimento não houve alterações. Após 21 
essa explanação, demonstrou também os gastos com diárias e passagens. Após 22 
apreciação, o balancete do CAU/PB referente ao mês de junho de dois mil e 23 
dezesseis foi aprovado por unanimidade. Ordem do dia III: Apreciação e 24 
Aprovação do relatório referente ao segundo trimestre de 2016 – Relatora: Andréia 25 
Solha – Gerente Geral. Antes de iniciar o relato, a Gerente Geral explicou que os 26 
valores que foram apresentados são anteriores à reprogramação. Andréia solha 27 
demonstrou itens do plano de ação que foi aprovado e os valores que realmente 28 
foram executados nos centros de custo, bem como receitas arrecadadas e despesas 29 
realizadas no período. O conselheiro Valder de Souza Filho questionou o que seriam 30 
as receitas não identificadas expostas na apresentação e Andréia Solha esclareceu 31 
que geralmente são receitas não previstas ou que não se enquadram nos centros de 32 
custo existentes, como por exemplo devoluções de diárias. A Assessora Contábil 33 
acrescentou que nos históricos essas receitas são sim identificadas. Após 34 
apreciação, o relatório referente ao segundo trimestre de dois mil e dezesseis 35 
foi aprovado por unanimidade. Informes: O conselheiro Ricardo Vidal disse ter 36 
falado com Henrique da Unicred e que ele afirmou estar pensando em um outra linha 37 
de crédito para os arquitetos registrados no CAU. Essa linha de crédito abrangeria 38 
também aquisições relacionadas à softwares. Interesses gerais: Não houve. 39 
Encerramento: Às dez horas e dez minutos, foi facultada a palavra e, não havendo 40 
mais nada a tratar, o coordenador deu por encerrada a reunião, tendo determinado 41 
a lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada 42 
por mim, Yngrid Cabral Lima da Costa, Assistente Administrativa deste Conselho, e 43 
assinada pelo coordenador e membros presentes. 44 
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