
ATA Nº 002/2016 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE 1 
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 2 
URBANISMO DA PARAÍBA – CAU/PB. Aos catorze dias do mês de abril do ano de 3 
dois mil e dezesseis, às dez horas e quarenta e quatro minutos, iniciou a reunião 4 
ordinária da CPFI-CAU/PB na sede do CAU/PB, localizada na Av. Guarabira, número 5 
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, Márcia Maria Leite Barreiros Visani e 8 
Valder de Souza Filho. Participaram como convidadas a Gerente Geral Andréia 9 
Solha e a Assessora de Contabilidade Mônica Smith. Aberta a reunião, o 10 
coordenador agradeceu a presença de todos e deu seguimento à deliberação do dia. 11 
Ordem do dia I: Apreciação e aprovação da ata 001/2016 da CPFI-CAU/PB – 12 
Relator: Coordenador Paulo Peregrino; A referida ata foi aprovada por 13 
unanimidade. Ordem do dia II: Apreciação e aprovação do Balancete do CAU/PB 14 
referente ao Primeiro Trimestre de 2016 - Relatora: Mônica Smith – Assessora 15 
Contábil; O coordenador da CPFI passou a palavra à Assessora Contábil, que iniciou 16 
o relato exibindo os saldos bancários das contas movimento e investimento, bem 17 
como as receitas e despesas do período. Após essa explanação, demonstrou 18 
também os gastos com diárias e passagens. Após apreciação, o balancete do 19 
CAU/PB referente ao primeiro trimestre de dois mil e dezesseis foi aprovado 20 
por unanimidade. Ordem do dia III: Apreciação e aprovação do Balancete do 21 
CAU/PB referente ao mês de Fevereiro de 2016 – Relatora: Mônica Smith – 22 
Assessora Contábil; Após apreciação, o balancete do CAU/PB referente ao mês 23 
de fevereiro de dois mil e dezesseis foi aprovado por unanimidade.  Ordem do 24 
dia IV: Apreciação e aprovação do Balancete do CAU/PB referente ao mês de Março 25 
de 2016 - Relatora: Mônica Smith – Assessora Contábil; Após apreciação, o 26 
balancete do CAU/PB referente ao mês de março de dois mil e dezesseis foi 27 
aprovado por unanimidade.  Ordem do dia V: Apreciação e aprovação do 28 
Relatório do Primeiro Trimestre de 2016 – Relatora: Andréia Solha – Gerente Geral. 29 
A Gerente Geral demonstrou os principais pontos do relatório, assim como expôs os 30 
contratos firmados, as informações sobre atos e fatos relevantes, demonstrando 31 
também os números inerentes à arrecadação total do primeiro trimestre e verbas 32 
utilizadas até então. A conselheira Márcia Barreiros destacou que em relação aos 33 
valores de anuidades de pessoas jurídicas, acredita que o arrecadado ficará distante 34 
do valor esperado. No que diz respeito aos valores arrecadados por meio de RRTs, 35 
a conselheira enfatizou a necessidade de focar esforços em fiscalizar para que seja 36 
possível mudar o patamar atual. O coordenador Paulo Peregrino destacou que deve 37 
ser feito algum incentivo principalmente quanto a projetos de interiores. O 38 
conselheiro Ricardo Vidal ressaltou que o foco pode voltar-se também para as RRTs 39 
extemporâneas. Dentre os fatos relevantes, a Gerente Geral informou que houve o 40 
recebimento de uma citação de um processo de danos morais. Uma profissional 41 
alegou que foi cobrada indevidamente pelo CAU/PB e afirmou que foi comprar um 42 
carro e constatou que seu nome encontrava-se negativado como se o CAU tivesse 43 
encaminhado o nome dela para o SPC/SERASA, por isso ela pediu uma 44 
indenização. O conselheiro Paulo Peregrino disse que certamente não foi o CAU/PB 45 
e que é interessante que à medida que exista alguma novidade no processo, que 46 
esta Comissão seja informada. A CPFI decidiu deliberar, por unanimidade, pela 47 
aprovação do Relatório do primeiro trimestre do CAU/PB conforme determina a 48 
RESOLUÇÃO N° 101, DE 27 DE MARÇO DE 2015, que dispõe sobre procedimentos 49 
orçamentários, contábeis e de prestação de contas a serem adotados pelo Conselho 50 
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e pelos Conselhos de Arquitetura e 51 
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), encaminho o Relatório do 52 



Primeiro Trimestre de 2016, da forma que determina o Art. 8, parágrafos § 4° e 5º da 53 
supracitada Resolução. Diante do cenário exposto de queda de receita de RRT, ficou 54 
deliberada a sugestão à Fiscalização que centre mais o foco em projetos 55 
arquitetônicos de interiores, fiscalizando a obra multifamiliar e no mesmo momento 56 
efetuar a fiscalização nas unidades habitacionais da edificação fiscalizada. 57 
Interesses gerais: Não houve. Encerramento: Às onze horas e quarenta e sete 58 
minutos, foi facultada a palavra e, não havendo mais nada a tratar, o coordenador 59 
deu por encerrada a reunião, tendo determinado a lavratura da presente ata que, 60 
aprovada pelos presentes, vai digitada e assinada por mim, Yngrid Cabral Lima da 61 
Costa, Assistente Administrativa deste Conselho, e assinada pelo coordenador e 62 
membros presentes. 63 
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