
ATA Nº 007/2016 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE 1 
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 2 
URBANISMO DA PARAÍBA – CAU/PB. Aos doze dias do mês de setembro do ano 3 
de dois mil e dezesseis, às oito horas e cinco minutos, iniciou a reunião ordinária da 4 
CPFI-CAU/PB na sede do CAU/PB, localizada na Av. Guarabira, número mil e 5 
duzentos, bairro de Manaíra, nesta Capital, sob a coordenação do Conselheiro 6 
PAULO SÉRGIO ARAÚJO PEREGRINO. Estiveram presentes os membros Márcia 7 
Maria Leite Barreiros Visani, Ricardo Victor de Mendonça Vidal e Valder de Souza 8 
Filho. Participaram como convidados a Gerente Geral Andréia Solha, a Assessora 9 
Contábil Mônica Smith e o Gerente Técnico Daniel Marques. Aberta a reunião, o 10 
coordenador agradeceu a presença de todos e deu seguimento às deliberações do 11 
dia. Antes de iniciar a ordem do dia, o Coordenador da CPFI questionou os demais 12 
conselheiros acerca do horário mais adequado para dar início às reuniões, tendo em 13 
vista que geralmente ocorrem atrasos. O conselheiro Paulo Peregrino afirmou que não 14 
haveria problema caso fosse necessária a mudança de horário, desde que seja 15 
conveniente para todos. À princípio o horário permaneceu o mesmo.   Ordem do dia 16 
I: Apreciação e aprovação da ata da reunião ordinária 005/2016 da CPFI-CAU/PB – 17 
Relator: Coordenador Paulo Peregrino; Após a leitura da ata da reunião ordinária 18 
005/2016, a mesma foi aprovada por unanimidade. Ordem do dia II: Apreciação e 19 
aprovação do Balancete do CAU/PB referente ao mês de agosto de 2016 – Relator: 20 
Coordenador Paulo Peregrino; O coordenador da CPFI passou a palavra à Assessora 21 
Contábil, que iniciou o relato exibindo os saldos bancários das contas movimento e 22 
investimento, bem como as receitas e despesas do período. Na conta movimento 23 
aconteceu novamente a retenção do Imposto de Renda. Após essa explanação, 24 
demonstrou também os gastos com diárias e passagens. Mônica Smith destacou ainda 25 
que houve um aumento no valor da taxa bancária e que foi feito um pagamento 26 
retroativo para a empresa responsável pela prestação de serviços de natureza 27 
contínua, de limpeza e higienização na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 28 
da Paraíba – CAU/PB, diante da repactuação dos valores do contrato, conforme o 29 
exposto na Lei 8.666/93. Além disso, o CAU/BR restituiu os valores pagos para a Rede 30 
Integrada de Atendimento (RIA), em virtude da pouca utilização do serviço pelos 31 
profissionais da Paraíba. Em relação ao aumento da taxa, Andréia Solha afirmou que 32 
acionou o CAU/BR, que entrou em contato com o Gerente do Banco do Brasil para 33 
rever esse aumento. No entanto, em virtude da greve bancária, a questão ainda está 34 
em aberto. A Gerente Geral enfatizou que esse foi o primeiro mês no ano em que a 35 
arrecadação superou a do ano passado no mesmo período. Após apreciação, o 36 
balancete do CAU/PB referente ao mês de agosto de dois mil e dezesseis foi 37 
aprovado por unanimidade. Ordem do dia III: Processo 010/2016-CPFI-CAU/PB – 38 
Protocolo 419848/2016 – Solicitação de Impugnação de Notificação – Interessada: 39 
Juliana Gaião Aranha. Relator: Coordenador Paulo Peregrino; O relator explicou que 40 
o processo trata de uma solicitação de impugnação das cobranças de anuidade. O 41 
coordenador da CPFI avalia que na documentação encaminhada pela requerente, ela 42 
demonstra que seu registro já havia sido interrompido no CREA, porém, o CAU não 43 
recebeu essa informação. O conselheiro Paulo Peregrino considerou justo o 44 
pedido da requerente e votou favorável à impugnação das cobranças. Os demais 45 
conselheiros seguiram o voto do relator, e, por unanimidade, ficou deliberada a 46 
impugnação das cobranças de anuidades à interessada. Ordem do dia IV: 47 
Processo 095/2016-CPFI/PB – Protocolo 420667/2016 – Relatório Quadrimestral da 48 
execução do Plano de Ação 2016 (2º Quadrimestre) – CAU/PB – Relator: Coordenador 49 
Paulo Peregrino; O relator passou a palavra à Gerente Geral, que relatou como está a 50 
execução do plano de ação. O CAU/BR enviou algumas recomendações e medidas 51 
de gestão para sanar ou aprimorar o que fosse necessário. A análise foi feita quanto 52 



aos usos e fontes, objetivos e metas, indicadores, projetos e atividades e limites 53 
mínimos e máximos aprovados no Plano de Ação. Após apreciação, o Relatório 54 
Quadrimestral da execução do plano de ação referente ao segundo quadrimestre 55 
foi aprovado por unanimidade. Ordem do dia V: Processo 096/2016-CPFI-CAU/PB 56 
– Protocolo 420683/2016 – Plano de Ação e Orçamento do CAU/PB Exercício 2017 – 57 
Relator: Coordenador Paulo Peregrino; O Coordenador da CPFI passou novamente à 58 
palavra à Gerente Geral, que esclareceu que para o ano de 2017 as metas estratégicas 59 
permanecerão as mesmas. O Plano de Ação expõe as metas prioritárias estabelecidas 60 
a partir das diretrizes. Foram exibidos os elementos de despesas e valores 61 
programados para o próximo ano além das expectativas de receitas. Andréia Solha 62 
destacou que o valor programado para diárias no próximo ano será menor diante da 63 
possibilidade da contratação do novo fiscal.  Após a exposição e apreciação de 64 
todos os presentes, o Plano de Ação do CAU/PB referente ao exercício de 2017 65 
foi aprovado por unanimidade. Ordem do dia VI: Projeto de Resolução sobre 66 
Anuidade e Negociação de Débitos – Relator: Coordenador Paulo Peregrino.  O relator 67 
explicou que há uma insegurança no que diz respeito às notificações aos profissionais 68 
em situação de débito com o Conselho, pois a Resolução acerca do assunto foi 69 
aprovada pelo CAU/BR mas ainda não foi publicada e por isso não está em vigor. 70 
Provavelmente tal resolução será publicada em janeiro de 2017, sendo assim,. Não há 71 
normativo de como fazer essas cobranças. Por unanimidade, a CPFI deliberou pela 72 
continuidade das notificações aos profissionais em débito, na tentativa de obter 73 
respostas quanto a situação dos registros. No entanto, ainda não inscrever 74 
esses profissionais em dívida ativa até que a Resolução referente aos débitos 75 
seja publicada e entre em vigor. Interesses Gerais: Não houve. Encerramento: Às 76 
novas horas e cinquenta e seis minutos, foi facultada a palavra e, não havendo mais 77 
nada a tratar, o coordenador deu por encerrada a reunião, tendo determinado a 78 
lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada por 79 
mim, Yngrid Cabral Lima da Costa, Assistente Administrativa deste Conselho, e 80 
assinada pelo coordenador e membro s presentes. 81 
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