
 
 

SÚMULA DA 55ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, 
FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS DO CAU/ES. 

 

Data: 13 de novembro de 2018 Horário: 16h55 às 19h00 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 102 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, 53ª E 54ª REUNIÕES DA CPFA 

As súmulas referentes as reuniões ordinárias 52ª, 53ª e 54ª da 
comissão de planejamento, finanças e atos normativos do CAU/ES 

serão enviadas por e-mail para leitura e aprovação na próxima reunião 

da comissão.  

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

Foi feita a apresentação das receitas relativas ao mês de outubro/2018. 

Não foi possível o fechamento das contas relativas ao mês de 

outubro/2018. A referida prestação de contas será analisa na próxima 

reunião desta comissão.  

 

 

ITEM V – ACORDO COLETIVO 2019 – 
CLÁUSULAS FINANCEIRAS E CALENDÁRIO 

A comissão solicita que o pleito dos funcionários seja enviado por e-

mail. A comissão analisará e submeterá o pleito à análise da assessoria 

jurídica do CAU/ES. 

 

TEM VI – ANÁLISE DOS CUSTOS/DESPESAS 
DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAU/ES 

A comissão analisou os custos/despesas mensais, assim como as 

projeções futuras. Será necessário a realização de um estudo mais 



 
 

detalhado quanto às necessidades futuras do Conselho. Este assunto 

será novamente abordado na próxima reunião da comissão.  

ITEM VII – CONVÊNIOS 

A comissão avaliou quanto à necessidade de apresentação da 
regularidade fiscal das empresas interessadas em firmar 

convênios/parcerias com o CAU/ES e concluiu que todas as propostas 

de convênio a serem analisadas deverão conter as certidões negativas 

de débito do FGTS e da RFB. Caso alguma empresa não tenha esta 

regularidade o processo será encaminhado para análise da comissão 

com esta informação destacada. A comissão avaliará cada caso de 

forma isolada e se manifestará sobre.  

Com relação à proposta de convênio da empresa EBRA COACHING 
a comissão analisou e decidiu não ser de interesse do CAU/ES, pediu 
para informar a empresa e agradecer. 

Com relação à proposta de convênio da empresa FASERRA a 
comissão analisou e decidiu não ser de interesse do CAU/ES, pediu 
para informar a empresa e agradecer. 

Com relação à proposta de convênio da empresa ESPAÇO 
COWORKING  a comissão analisou e informou que a mesma ficará 
aguardando até que o Conselho decida se vai ou não montar e 
disponibilizar aos profissionais um espaço coworking. 

Com relação à proposta de convênio da empresa IFES a comissão 
analisou e decidiu que será feito para o exercício de 2019, um 
protocolo de intenções voltado ao projeto de Habitação de Interesse 
Social – ATHIS. A conselheira e coordenadora da comissão, Carolina 
Gumieri passará mais à frente outras informações. 

ITEM VIII - AÇÕES DO DIA DO ARQUITETO 
Em comemoração ao Dia do Arquiteto e Urbanista, que é comemorado 

em 15 de dezembro, a comissão planeja uma programação com ações 

que visam homenagear os profissionais neste dia. As ações previstas 

são: 

1 – Anuncio em rádio; 

2 – Passei de barco, com chegada no Museu da Vale e café da manhã 

para recepcionar os participantes; 

3 – Homenagem aos arquitetos em sessão solene na Assembleia 

Legislativa do Estado do ES ou em sessão plenária extraordinária na 

sede do Conselho;  

4 – Sorteio de brindes; 



 
 

5 – Solicitar a empresa RF Bassini, que presta serviço de assessoria de 

imprensa/comunicação, que fomente junto às redações matérias e 

entrevistas para esta data.  

A comissão irá submeter estas ações ao assessor jurídico do CAU/ES 

para que o mesmo se manifeste quanto à regularidade das mesmas.  

ITEM IX - PROCESSO - LILIANI BARCELLOS 
PAIXÃO MIRANDA A comissão decidiu por pedir a suspensão do processo na justiça 

federal até a análise do pleito. O processo foi distribuído as conselheiras 

Giedre Ezer e Carolina Gumieri.  

ITEM X – ASSUNTOS GERAIS 
Foi comunicado da participação no evento da CPFI que ocorrerá em 
Belo Horizonte, que tratará da cobrança administrativa em âmbito 

nacional e como isso funciona em outros conselhos.  

Para encerrar os trabalhos do exercício, será pensado alguma coisa 

para homenagear os conselheiros na plenária e fazer uma reunião com 

os funcionários. 

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, 13 de novembro 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) 
                                 


