
 
 

SÚMULA DA 54ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, 
FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS DO CAU/ES. 

 

Data: 17 de outubro de 2018 Horário: 16h43 às 19h24 Local: Sede do CAU/ES 
 
 
PRESENÇAS: Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenador), Arq. e Urb. Emilio Caliman e Arq. e 
Urb. Giedre Ezer.  
 

ASSESSORIA TÉCNICA: Wiviane Lombardi Broco 
 

ASSUNTOS DELIBERAÇÕES 

ITEM I – ABERTURA PELA COORDENADORA 
DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, 
FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS DO CAU/ES, 
A ARQ. E URBANISTA CAROLINA GUMIERI. 

Com base no inciso I do artigo 97 do Regimento Interno, “Verificação do 

quórum” do CAU/ES, a Arq. e Urb. Carolina Gumieri, Coordenadora da 

Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos (CPFA) do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espirito Santo – CAU/ES, após 

constatar o quórum regimental declara aberto os trabalhos desta 

reunião agradecendo a presença de todos.  

ITEM II – APROVAÇÃO DA PAUTA DA CPFA-
CAU/ES. 

A Coordenadora da Comissão de Planejamento, Finanças e Atos 

Normativos do CAU/ES, a Arq. e Urb. Carolina Gumieri coloca em 

votação a pauta da reunião que é aprovada por unanimidade. 

ITEM III – APROVAÇÃO DAS SÚMULAS DAS 52ª 
e 53ª REUNIÕES DA CPFA 

As súmulas referentes as reuniões ordinárias 52ª e 53ª da comissão de 
planejamento, finanças e atos normativos do CAU/ES serão aprovadas 

na próxima reunião da comissão.  

ITEM IV – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
SETEMBRO/2018 E APRESENTAÇÃO DAS 
RECEITAS E DESPESAS DOS MESES DE 
JANEIRO A SETEMBRO 

Foram demonstrados os números relativas a prestação de contas do 

mês de setembro/2018, assim como o acumulado das receitas e 

despesas de janeiro a setembro/2018. 

A receita do mês de setembro foi na ordem de R$ 147.833,92, sendo 

que deste valor R$ 35.950,64 refere-se à arrecadação com anuidades 

pessoa física, R$ 10.031,90 com arrecadação de anuidades pessoa 

jurídica, R$ 87.695,66 referente a arrecadação com registro de 

responsabilidade técnica (RRT), R$ 8.711,30 relativas a outras receitas 

de menor vulto, tais como, CAT, taxas entre outros, R$ 4.640,66 

relativos aos rendimento sobre as aplicações financeiras e R$ 803,76 

referente a receitas com alugueis.  



 
 

Ao analisarmos a receita prevista para o período em comparação com 

a receita realizada, identifica-se que as receitas realizadas ficaram 1% 

abaixo do previsto. O total previsto para o período de janeiro a setembro 

foi de R$ 149.682,22, tendo sido realizado R$ 147.833,92.  

As despesas no mês de setembro foram na ordem de R$ 141.699,96, 

deste valor, R$ 87.419,21 referem-se as despesas com a folha de 

pagamento (pessoal e encargos), R$ 7.650,08 refere-se a despesas 

com diárias e passagens, R$ 26.710,97 refere-se as despesas de 

funcionamento da estrutura física do Conselho e R$ 19.919,70 refere-

se as contribuições junto ao Fundo de Apoio e Centro de Serviços 
Compartilhados, conforme previsto no plano de ação e orçamento.  

Quando se compara a receita realizada com a despesa executada, 

encerramos o mês de setembro/208 com superávit orçamentário de R$ 

6.133,96. E um superávit orçamento de janeiro a setembro, acumulado 

em R$ 431.489,20. 

 

 

ITEM V – ANÁLISE PROTOCOLO SICCAU Nº: 
755656/2018 

A comissão avaliou o pleito e decidiu que conceder de forma retroativa 
a data da solicitação da mesma -  interrupção do registro da profissional, 

desde que não tenha nenhuma atividade profissional neste período. As 

anuidades após 2015 serão desconsideradas por força da interrupção 

do registro. 

 

TEM VI – SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO 
– 13774 

A comissão analisou a solicitação e autorizou o ressarcimento. 

ITEM VII – ANÁLISE DA SESSÃO DO CARRO 
POR PARTE DO CAU/RS 

A comissão analisou os custos com a sessão do carro por parte do 

CAU/RS ao CAU/ES e considerando a necessidade de expansão e 

agilidade das ações de fiscalização para o exercício de 2019 e 

considerando a vantagem financeira quanto comparamos com o custo 

de locação, a comissão deliberou por aceitar a sessão do carro e 

encaminhar este assunto para ser homologado no plenário do CAU/ES. 

ITEM VIII - ANÁLISE DOS CUSTOS/DESPESAS 
DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAU/ES A comissão inicia uma série de estudos acerca da atual sede do 

Conselho. O objetivo deste estudo é munir a gestão de informações 

consistentes e subsidiem a tomada de decisão futura, visando medidas 

de economicidades, estabilidade e segurança. Este estudo será 

aprimorado nas próximas reuniões da comissão.  



 
 
ITEM IX - SUSPENSÃO DE REGISTRO EM 
CASO DE INADIMPLÊNCIA Será proposto encaminhamento para tratativa nacional desta situação. 

ITEM X - CONVÊNIOS 
A conselheira Giedre Ezer devolveu o processo contendo a 

documentação de proposta de convênio entre o CAU/ES e a FUCAP. 
Algumas dúvidas foram pontuadas e devem ser esclarecidas antes da 

decisão final da comissão.  O funcionário responsável entrará em 

contato com a FUCAP para os devidos esclarecimentos e posteriores 

encaminhados à comissão. O material do IFES, FASERRA e Espaço 

COWORKIN foram passados para análise da conselheira Carolina 

Gumieri. 

ITEM XI – AÇÕES DO DIA DO ARQUITETO 
O conselheiro Emilio Caliman sugeriu que dentre as ações em 
comemoração ao Dia do Arquiteto, seja feito uma homenagem através 

de rádio, como por exemplo a rádio CBN, também foi comentado da 

intenção de mensagens em Outdoor. Uma outra sugestão foi a 

realização de um passeio de barco e oferecimento de um café da 

manhã aos participantes, além de uma premiação aos conselheiros em 

reconhecimento ao trabalho realizado no exercício.  

 

ITEM XII – ASSUNTOS GERAIS 
A conselheira Carolina Gumieri devolveu o processo de cobrança 
administrativa da profissional BAHIYYIH MAANI HESSARI, segundo o 

relato e voto do conselheiro anterior. Não houve mais assuntos gerais. 

E nada mais havendo a tratar, a coordenadora arq. e urb. Carolina Gumieri, encerra os trabalhos 
agradecendo a presença de todos, solicitando a mim, Wiviane Lombardi, que lavre a presente 
súmula, que após lida e achada conforme, é aprovada e assinada por todos os conselheiros titulares 
e suplentes no exercício da titularidade, para que produza os efeitos legais. 

                                                              Vitória, 17 de outubro de 2018. 

 
Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora) 

 
 
 
 

Arq. e Urb. Giedre Ezer (Conselheira Titular) 
 

Arq. e Urb. Emilio Caliman (Conselheiro Suplente no Exercício da Titularidade) 
                                 


