
 

ATA Nº 006 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE 1 
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA 2 
PARAÍBA – CAU/PB. Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às sete 3 
horas e quarenta e cinco minutos, iniciou a reunião ordinária da CPFI-CAU/PB na sede do 4 
CAU/PB, localizada na Av. Guarabira, número mil e duzentos, bairro de Manaíra, nesta 5 
Capital, sob a coordenação do Conselheiro PAULO SÉRGIO ARAÚJO PEREGRINO. 6 
Estiveram presentes os membros Ricardo Victor de M. Vidal e Aristóteles Lobo de Magalhães 7 
Cordeiro. Participou como convidada a Gerente-Geral Andréia Solha, e a Assessora de 8 
Contabilidade Mônica Smith o Assessor Jurídico Welison Silveira e do Presidente do Conselho 9 
Cristiano Rolim. Sendo justificada a ausência do conselheiro Valder de Souza Filho. Aberta a 10 
reunião, o coordenador agradeceu a presença de todos e deu seguimento à deliberação do 11 
dia. Ordem do dia I: Apreciação e aprovação do balancete do CAU/PB referente ao mês 12 
de maio do ano de dois mil e quinze – Relatora Mônica Smith – Assessora Contábil. 13 
Mônica Smith destacou a questão do desconto do IR pelo Banco do Brasil, diferentemente 14 
dos outros meses. Salientou, a Gerente Geral, que foi solicitado o ressarcimento dos valores 15 
descontados, diante da especificidade do CAU ser uma autarquia federal e possuir imunidade. 16 
A Gerente Geral apresentou os comparativos da arrecadação, com destaque para o RRT de 17 
projetos de arquitetura de interiores que teve um aumento representativo neste ano de 2015. 18 
Após as devidas demonstrações e discussões, a matéria foi posta em votação e o balancete 19 
foi aprovado, por unanimidade. Ordem do dia II: Análise dos ressarcimentos dos 20 
Arquitetos e Urbanistas Arthur Marcel Brasileiro Guimarães, Tatiana Aguiar Rezende 21 
dos Santos, William de Assis Barros Simoa Bento, Tonis Marques Cardoso de Souza, 22 
Nadia de Almeida Pedrosa e Danielle Furtado Fialho Cândido – Relatora Andréia Solha 23 
Gerente Geral. Andréia Solha falou que quase todos os ressarcimentos são referentes a 24 
pagamentos em duplicidade, com algumas exceções: Tonis Marques que trata do boleto de 25 
anuidade. Nadia de Almeida que trata de uma cobrança indevida; e Daniele Furtado sobre 26 
ressarcimento de RRT extemporânea errada. Diante das devidas comprovações todos os 27 
membros votaram favoráveis aos ressarcimentos. Ordem do dia III: Solicitação de Isenção 28 
de Anuidades da arquiteta e urbanista Valéria Terezinha Costa Antunes de Oliveira 29 
referente aos anos de 2012, 2013 e 2014 – Relator Coordenador Paulo Peregrino. 30 
Lembrou o coordenador que o caso foi discutido na Plenária e que foi pedido que a situação 31 
retornasse à Comissão para análise/alteração do parecer a partir das seguintes propostas: a) 32 
Dispensar as anuidades por completo. b) Dispensar apenas a anuidade de 2012 e cobrar os 33 
demais anos (entendendo o período de transição/formação do Conselho e a omissão do 34 
mesmo na cobrança). Ficou deliberado que diante da boa-fé da profissional em se 35 
apresentar espontaneamente e de ter tomado conhecimento do débito apenas em 2013 36 
a partir de cobranças do antigo Conselho (CREA) bem como do caráter não 37 
arrecadatório do Conselho optou-se pela dispensa da anuidade referente ao ano de 38 
2012 e a cobrança dos valores devidos nos anos de 2013 e 2014. Ordem do dia IV: 39 
Defesa da Unique Construção e Incorporação Ltda, sobre inadimplência referente aos 40 
exercícios 2012, 2013 e 2014 – Relator Coordenador Paulo Peregrino. Segundo a Gerente 41 
Geral a pessoa jurídica teve a migração do antigo conselho (CREA) e alegou que não estava 42 
em atividade desde 2011 não tendo assim conhecimento da obrigação/necessidade em 43 
efetuar o pagamento das anuidades junto a este Conselho. Foi lido parecer jurídico o qual 44 
sugeriu, nos termos legais, a dispensa da anuidade no período de 2012 e proporcional até 45 
abril de 2013 (quando a empresa foi notificada para atualizar seu cadastro), e a cobrança dos 46 
demais anos. O parecer salientou que se a empresa não continua em atividade deve pedir 47 
sua suspensão junto ao Conselho. Todos os membros acataram por unanimidade o 48 
parecer jurídico. Extra Pauta: Não houve. Informes: Não houve. Às oito horas e trinta e três 49 
minutos, foi facultada a palavra e, não havendo mais nada a tratar, o coordenador deu por 50 
encerrada a reunião, tendo determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos 51 
presentes, vai digitada e assinada por mim Mércia Valéria Pinho do Nascimento, Secretária-52 
Geral deste Conselho, e assinada pelo coordenador e membros presentes. 53 
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