
 

ATA Nº 003 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE 1 
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA 2 
PARAÍBA – CAU/PB. Ao primeiro dia do mês de abril ano de dois mil e catorze, às dezoito 3 
horas e vinte 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 ROBERTO MOTA. Estiveram presentes os 6 
membros Carmen Etienette e Glauco Brito. Participou como convidada a contadora Mônica 7 
Smith, a Gerente-Geral Andréia Solha. Aberta a reunião, o coordenador agradeceu a 8 
presença de todos e deu seguimento à deliberação do dia. Ordem do dia I: Apreciação e 9 
aprovação do balancete do CAU/PB referente ao mês de fevereiro do ano de dois mil e 10 
catorze. Após as devidas discussões, a matéria foi posta em votação e foi aprovado, por 11 
unanimidade. Ordem do dia II: Relatório de Gestão do ano de dois mil e treze do 12 

CAU/PB.  Após as devidas discussões e demonstrações a matéria foi posta em votação e 13 

foi aprovado, por unanimidade.  Às dezoitos horas e cinquenta e dois minutos foi facultada a 14 
palavra e, não havendo mais nada a tratar, o coordenador deu por encerrada a reunião, 15 
tendo determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada e 16 
assinada por mim Mércia Valéria Pinho do Nascimento, Secretária-Geral deste Conselho, e 17 
assinada pelo coordenador e membros presentes. 18 
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