
 
 

SÚMULA DA 56ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, 
FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS DO CAU/ES. 

 

Data: 11 de dezembro de 2018 Horário: 15h50 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, 54ª E 55ª REUNIÕES DA CPFA 

As súmulas referentes as reuniões ordinárias 52ª, 53ª, 54ª e 55ª da 
comissão de planejamento, finanças e atos normativos do CAU/ES 

foram enviadas por e-mail anteriormente, lidas e aprovadas por 

unanimidade.  

ITEM IV – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
OUTUBRO E NOVEMBRO/2018  

Foi feita a apresentação das receitas e despesas relativas aos meses 

de outubro e novembro/2018. A comissão analisou também os demais 

documentos e demonstrativos contábeis que compõem a referida 

prestação. A mesma foi aprovada por unanimidade e encaminhada para 
análise e aprovação por parte do plenário do CAU/ES. 

ITEM V – ESTUDO DE MUDANÇA DA SEDE DO 
CAU/ES Considerando o alto custo com as despesas de manutenção e 

funcionamento da atual sede do CAU/ES, considerando a insegurança 

do local, assim como as diversas ocorrências de furtos e 

arrombamentos a CPFA do CAU/ES realizará um estudo de viabilidade 

para aquisição de sede própria. O estudo contará com um plano de 

necessidades detalhando e estimando os requisitos que subsidiarão a 



 
 

possível aquisição. A comissão prevê se reunir em janeiro/2019 para 

iniciar os estudos e tratativas a cerca deste assunto. 

TEM VI – AÇÕES DO DIA DO ARQUITETO 
A comissão analisou os apontamentos feitos pela assessoria jurídica do 
CAU/ES e sugere que em comemoração ao dia de arquiteto seja 

realizado uma plenária extraordinária com homenagens a dois 

profissionais que fizeram a diferença no estado de Espirito Santo, 

devido à sua atuação na arquitetura e urbanismo. 

ITEM VII – REVISÃO DE COBRANÇA DE 
ANUIDADE PJ – PROTOCOLO SICCAU: 
758976/2018 

A comissão analisou o pleito e solicitou que mais informações sejam 

juntadas. Pediu ainda que se verifiquem todas as trocas de e-mail 

ocorridas entre o CAU/ES e a empresa. Após esta verificação a 
comissão solicita que seja montado um processo administrativo e que 

este seja novamente colocado em pauta para as devidas tratativas e 

encaminhamentos.  

ITEM VIII - PEDIDO DE CANCELAMENTO DAS 
ANUIDADES PF – PROTOCOLO SICCAU: 
322365/2015 

A comissão analisou o pleito e deliberou por informar ao profissional que 

a solicitação foi indeferida, considerando que o fato gerador da cobrança 

é o registro estar ativo, conforme comunicação feita em atendimento 
presencial em 2017. Não existe nenhum normativo vigente que 

possibilite tal isenção, informar também da possibilidade de 

parcelamento em até 25 vezes pelo REFIS que fica ativo até 31 de 

dezembro de 2018. A comissão solicita ainda que se ratifique a 

informação que em caso de não pagamento o processo será 

encaminhado à cobrança administrativa/judicia, entre outros. Informar 

também que é facultado ao profissional que não exerce à profissão a 
interrupção do registro.  

ITEM IX - PROCESSO DE COBRANÇA DE 
ANUIDADE PJ – BK ENGENHARIA – PEDIDO 
DE PARCELAMENTO 

A comissão analisou o pleito e considerando a intenção da empresa em 

regularizar sua situação junto ao CAU/ES autorizou de forma 

excepcional a emissão e parcelamento dos débitos relativos as 

anuidades dos exercícios de 2012 a 2017, em até 25 vezes. 

ITEM X – REVISÃO DOS VALORES DAS 
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA O 
EXERCÍCIO DE 2019 

A comissão procedeu com a análise dos valores das diárias e ajudas de 

custo a serem praticadas no decorrer do exercício de 2019, à luz do 
plano de ação e orçamento aprovado para o exercício. Desta forma, 

ficam estabelecidos os seguintes valores a serem praticados no 

exercício de 2019:  

• Ajuda de custo: R$ 120,00 



 
 

• Diária Estadual sem pernoite: R$ 120,00 

• Diária Grande Vitória, com pernoite: R$ 240,00 

• Diária Interior do Estado, com pernoite: R$ 240,00 

• Diária Nacional: R$ 500,00 

• Deslocamento: R$ 400,00 

• Reembolso por km rodado: R$ 1,04 por km 

Vale mencionar que os valores da diária nacional e do 

deslocamento podem ser revistos à luz do valor praticado pelo 

Conselho Federal – CAU/BR. 

ITEM XI – ASSUNTOS GERAIS 
Não houve assuntos a serem tratados. 

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, 11 de dezembro 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) 
                                 


