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ATA Nº 007 1 

 DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO CONSELHO DE 2 

ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA – CAU/PB. Aos treze dias do mês de 3 

julho do ano de dois mil quinze, às sete horas e quarenta e um minutos, iniciou-se a 4 

reunião na sede do CAU/PB, localizada na Avenida Guarabira, número mil e duzentos, 5 

bairro de Manaíra, nesta Capital, sob a Coordenação do conselheiro arquiteta e 6 

urbanista, Paulo Sérgio A. Peregrino, coordenador da Comissão de Planejamento e 7 

Finanças do CAU/PB. Estiveram presentes, além do Coordenador, os membros da 8 

Comissão de Planejamento e Finanças, Ricardo Victor de Mendonça Vidal e Aristóteles 9 

Lobo Magalhães Cordeiro, o presidente do CAU/PB, João Cristiano Rebouças Rolim. 10 

Participaram, como convidadas, a assessora contábil, Mônica Smith e a gerente geral do 11 

CAU/PB, Andréia Solha. Aberta a reunião, o Coordenador agradeceu a presença de todos 12 

e deu seguimento a pauta na ordem que segue: Ordem do dia 1.1: Apreciação e 13 

aprovação dos Balanço e Balancete do CAU/PB, referente ao mês de junho do ano de 14 

dois mil e quinze. O coordenador da Comissão passou a palavra à assessora contábil, 15 

Mônica Smith, que começou seu relato informando os saldos bancários das contas 16 

números 25.345-6 e 25184-4 do Conselho, na agência 3396-0 do Banco do Brasil. A 17 

Assessora destacou a informação de que os impostos retidos nas aplicações financeiras 18 

do CAU/PB no mês de maio de 2015, foram estornados pelo Banco do Brasil, conforme 19 

solicitado pela Gerência Geral do CAU/PB. Também informou sobre as receitas e 20 

despesas do mês de junho. Foi comunicado os valores indenizatórios pagos, a título de 21 

rescisão de contrato trabalhista, para a ex-assessora administrativa Amanda Karla de 22 

Sousa. Nas explanações de despesas por Centro de Custo, o conselheiro Ricardo Vidal 23 

manifestou sua preocupação sobre o montante gasto com diárias e passagens. Foi 24 

explicado que os valores pagos com passagens estão dentro do que foi previamente 25 

aprovado no ato da contratação da empresa fornecedora de passagens aéreas e que 26 

ainda não foram utilizados mais de 50% do montante empenhado. Quanto às diárias, sua 27 

liberação está dentro do que foi previamente aprovado no Plano de Ação e Orçamento do 28 

CAU/PB. Após o relato e análise da matéria, sua aprovação foi posta em votação e 29 

aprovada por unanimidade.  Ordem do dia 1.2: Apreciação e aprovação dos Balanço e 30 

Balancete do CAU/PB, referente ao segundo trimestre do ano de dois mil e quinze, 31 

período de abril a junho. O coordenador da CPFI passou a palavra para a gerente geral, 32 

Andréia Solha, que passou a apresentar a matéria. O primeiro ponto apresentado foi o 33 

referente à Execução do Plano de Ação, com demonstração dos valores previsto 34 

comparados aos realizados. Foram apresentados os valores aprovados, perfazendo o 35 

total de um milhão setecentos e oitenta e nove mil reais. O valor executado no trimestre, 36 

pelos Projetos e Atividades contemplados no Plano de Ação e Orçamento do CAU/PB, foi 37 

de oitocentos e setenta e nove mil, setecentos e cinquenta e nove reais. O segundo ponto 38 

analisado foi o demonstrativo de receitas e despesas aprovadas, um comparativo entre 39 

Receitas arrecadadas sobre as Despesas realizadas. Para o período, foi prevista a 40 

arrecadação de trezentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e cinco reais e 41 

oitenta e cinco centavos e arrecadados trezentos e quinze mil, duzentos e quarenta e um 42 

reais e setenta e seis centavos, sendo realizados noventa e um ponto vinte e oito por 43 

cento dos valores orçados para o período. Para despesas do período, foi previsto o 44 

orçamento de duzentos e noventa e sete mil, sessenta e quatro reais e quatro centavos e, 45 

realizado, oitenta e sete, ponto, quinze por cento do previsto, fazendo um total de 46 

duzentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e dois 47 

centavos. A gerente geral também apresentou o demonstrativo analítico de processos de 48 

despesas abertos no trimestre para acompanhamento das novas despesas iniciadas e 49 

informou os atos e fatos relevantes do período. Também foram analisadas as 50 

manifestações contábeis do período. Após terminada a apresentação e discutidos os 51 

itens apresentados, a matéria foi posta em votação e aprovada por unanimidade.  52 

Ordem do dia 1.3: Análise do Processo Nº 004/2015/CPFI-CAU/PB (Protocolo SICCAU 53 

271549/2015) que trata da solicitação de dispensa de anuidades e suspensão do registro 54 

profissional. Interessada: TASSIA DE LELIS PEREIRA. Relator: Paulo Peregrino, 55 

coordenador da CPFI-CAU/PB. Após apresentada a matéria, feita a leitura do parecer do 56 
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assessor jurídico constante no Processo, verificadas as informações no SICCAU, onde foi 57 

constatado que houve movimentação da profissional no sistema até o mês de maio de 58 

2013, e feitas as considerações finais, foi deliberado pelo indeferimento da solicitação 59 

de isenção das anuidades e solicitada a veiculação de informação, via comunicado 60 

nas redes sociais, da necessidade de cancelar o registro no CAU para ser isento de 61 

pagamento de anuidades. Ordem do dia 1.4: Análise do Processo Nº 005/2015/CPFI-62 

CAU/PB que trata da inadimplência referente ao pagamento das anuidades dos exercícios 63 

2012, 2013, 2014 e 2015, por parte da empresa Moriah Empreendimentos Imobiliários 64 

LTDA. Relator: Paulo Peregrino. Após a leitura do conteúdo da Notificação Preventiva 65 

emitida pela Fiscalização do CAU/PB, analisada a defesa apresentada pela Empresa e 66 

lido o despacho da assessoria jurídica do CAU, a matéria foi posta em discussão e posta 67 

em votação. Foi deliberado pelo acolhimento ao despacho da assessoria jurídica e 68 

deferido o pedido de isenção de pagamento das anuidades. Sendo determinada a 69 

comunicação, pela Gerência Técnica e de Fiscalização, ao interessado.  Ordem do 70 

dia 1.5:  Apreciação e aprovação da 1ª Reprogramação Orçamentária do CAU/PB – 71 

Exercício 2015. Relatora: Andréia Solha, gerente geral do CAU/PB. A relatora passou a 72 

apresentar a Reprogramação Orçamentária do CAU/PB, exibindo as oito atividades e sete 73 

projetos do Plano de ação e orçamento do CAU/PB, contemplando o mapa estratégico, 74 

uso e fontes, onde constam os seguintes valores: previsão de arrecadação com 75 

anuidades pessoas físicas: passou de R$ 381.709,00 para R$ 415.855,00. Previsão de 76 

arrecadação com anuidade de pessoas jurídicas, aumentou de R$ 56.804,00 para R$ 77 

74.390,00. A previsão Inicial de arrecadação com taxas e multas, que era de R$ 78 

23.804,00, passou para R$ 35.157,00. A previsão de arrecadação com emissões de RRT 79 

caiu de R$ 751.683,00 para R$ 739.217,00, uma diferença de -1,7%. A previsão de 80 

rendimentos de aplicações financeiros passou de R$ 55.000,00 para R$ 84.037,00. A 81 

previsão para recebimento de outras receitas, caiu de R$ 20.000,00 para 3,355,00. No 82 

saldo das receitas de anos anteriores, foi prevista a utilização de R$ 500.000,00. Na 83 

Reprogramação, foi alocado foi prevista apenas R$ 426.000,00. O total reprogramado 84 

para fontes ficou em R$ 1.778.012,00. Já a reprogramação operacional passou de um 85 

montante de R$ R$ 1.789.000,00 para R$ 1.778.012,00. Também foram apresentadas as 86 

ações e metas contempladas e seus indicadores, os elementos de despesas e os limites 87 

de aplicações dos recursos estratégicos na atual Reprogramação. O Presidente do 88 

CAU/PB solicitou que fosse feita uma tabela resumida, com os valores disponíveis para 89 

realização de eventos e divulgação para apresentação ao conselho Diretor. Após 90 

analisados todos os pontos apresentados, a matéria foi colocada em votação pelo 91 

coordenador da CPFI e aprovada por unanimidade. Encerrados os pontos de ordem do 92 

dia, o coordenador da comissão abriu a palavra para os informes. Informe do 93 

Coordenador Adjunto da CPFI: O conselheiro Ricardo Vidal informou que participou do 94 

Encontro com Coordenadores das Comissões de Finanças dos CAU/UF, em Brasília/DF, 95 

no dia 08 de julho, e que, durante o encontro, o CAU/PB foi elogiado pela CPFI e 96 

Gerência Financeira do CAU/BR, por estar em dia com as prestações das contas. Relatou 97 

que o único atraso foi na entrega do Relatório de Gestão 2014. Informação que foi 98 

contestada pela gerente geral e a assessora contábil do CAU/PB, que asseguraram terem 99 

enviado o Relatório no dia 09 de março do presente ano, portanto, dentro do prazo 100 

estabelecido pelo CAU/BR. Diante da informação, o coordenador da CPFI-CAU/PB 101 

solicitou que na próxima viagem à Brasília fossem informados todos os prazos de entrega 102 

do CAU/PB. Às dez horas e vinte e seis minutos o coordenador agradeceu a presença de 103 

todos, e, não havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a reunião, tendo 104 

determinado a lavratura da presente ata que, aprovada pelos presentes, vai digitada por 105 

mim, Andréia Carvalho Solha, gerente geral deste Conselho, e assinada pelo 106 

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças e pelos conselheiros que se 107 

fizeram presentes.  108 

 109 

 110 

Arq. e Urb. Paulo Sérgio A. Peregrino           __________________________________ 111 

Coordenador da CPFI 112 
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 113 

Membros Presentes da CPFI:   114 

 115 

Arq. e Urb. Ricardo Victor de Mendonça Vidal     ________________________________ 116 

 117 

Arq. e Urb. Aristóteles Lobo Magalhães Cordeiro    ______________________________ 118 


