
 
 

SÚMULA DA 57ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, 

FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS DO CAU/ES. 

 

Data: 12 de fevereiro de 2019 Horário: 16h00 às 19h15 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 DA SÚMULA DA 56ª 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPFA 

A súmula referente a 56ª reunião ordinária da comissão de 

planejamento, finanças e atos normativos do CAU/ES será enviada por 

e-mail juntamente com a súmula desta reunião. Os conselheiros farão 

a leitura prévia para aprovação da na próxima reunião.  

ITEM IV – ELEIÇÃO DO COORDENADOR 

ADJUNTO DA COMISSÃO 

Fica eleito como coordenador adjunto desta comissão o Conselheiro 

Emilio Caliman Terra. Vale mencionar que com a saída da Conselheira 

titular Sati Fukunaga o mesmo assume a posição de conselheiro titular.  

 

ITEM V – DEFINIÇÃO DO CALENDÁRIO DAS 

REUNIÕES DA COMISSÃO 

Fica definido o calendário para realização das reuniões ordinárias desta 

comissão. Para efeito de registro ficam definidas as seguintes datas: 

12/02/2019, 25/03/2019, 16/04/2019, 14/05/2019, 11/06/2019, 

16/07/2019, 13/08/2019, 10/09/2019, 15/10/2019, 12/11/2019 e 

09/12/2019. 



 
 
 

ITEM VI – PLANEJAMENTO 2019 

A coordenadora da comissão solicita aos conselheiros que tragam as 

propostas previstas para o exercício de 2019. Estas propostas serão 

trabalhadas na próxima reunião da comissão. 

ITEM VII – RECEITAS E DESPESAS DE 

JANEIRO A DEZEMBRO 2018 

Foi apresentado à comissão o levantamento parcial das receitas e 

despesas relativas aos meses de janeiro a dezembro do exercício de 

2018. A prestação de contas completa do exercício, parte integrante 

do relatório de gestão 2018, será analisado pela comissão na reunião 

de março/2019. 

 

ITEM VIII - ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 

– CLÁUSULAS FINANCEIRAS 

A comissão analisou o pleito dos funcionários relativos às cláusulas 

financeiras do acordo coletivo de trabalho e deliberou por conceder 

reajuste salarial de 4,61% a ser aplicado sobre os valores salariais 

praticados em 2018. O índice de reajuste seguiu o mesmo percentual 

do salário mínimo, definido em janeiro/2019. As demais cláusulas 

financeiras, tais como auxilio alimentação e refeição serão deliberados 

tão logo que ocorrer a manifestação jurídica referente ao valor do ticket 

alimentação. O questionamento foi feito à assessoria jurídica do 

CAU/ES por meio do protocolo SICAU nº: 818303/2019. Para efeito de 

aplicação do percentual de reajuste dos salários, a comissão decidiu 

aguardar o retorno da assessoria jurídica quanto ao questionamento 

formulado para que este assunto seja avaliado pelo plenário uma única 

vez. 

ITEM IX - INTERRUPÇÃO DE REGISTRO 

PROFISSIONAL (INADIMPLENTES – 

RESOLUÇÃO 142) 

A tratativa dos profissionais e empresas inadimplentes perante ao 

Conselho é um assunto que está sendo discutido em âmbito nacional e 

com a participação de vários presidentes Estaduais. A intenção é que 

se desenvolva um modelo de processo a ser seguido pelos demais 

Estados da Federação. O CAU do Rio do Grande do Sul está 

trabalhando em um projeto piloto. Os conselheiros solicitam o envio por 

e-mail da Resolução 142 que normatiza à interrupção dos registros dos 

profissionais e empresas inadimplentes.  

ITEM X – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 

DEZEMBRO/2018 As receitas e despesas relativas ao mês de dezembro/2018 foram 

apresentadas no item VII. A prestação de contas completa será 

submetida à análise desta comissão na reunião de março/2019. 

ITEM XI - UTILIZAÇÃO DO SUPERÁVIT 

FINANCEIRO – PROTOCOLO 785850/2018 O referido documento foi apresentado à comissão que por sua vez se 

manifestou quanto a prioridade de utilização deste superávit na 

aquisição da sede própria. 



 
 
 

ITEM XII -  PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS 

ANUIDADES EM ATRASO - FRANK MELO 

GRILLO 

Mediante manifestação de interesse do profissional em regularizar a sua 

situação junto ao Conselho, fica autorizado por esta comissão a 

realização do parcelamento dos débitos relativos as anuidades em 

atraso dos exercícios de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 em até 25 

vezes através de adesão ao REFIS.  

 

ITEM XIII - PEDIDO DE CANCELAMENTO DE 

ANUIDADES – LETICIA PEIXOTO DUARTE 

CAMPOS 

A comissão avaliou o pleito da profissional em questão e deliberou por 

indeferir o pedido da mesma, informando-a da possibilidade de 

parcelamento do débito em até 25X com isenção da multa de 20% 

através do REFIS. A comissão pede para salientar que em caso de não 

pagamento o processo será encaminhado para cobrança administrativa 

 

ITEM XIV - RELATÓRIO PARCIAL DE 

RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA EXTERNA 

NO CAU/ES 

O relatório com as recomendações parciais relativas à auditoria 

realizada no CAU/ES – exercício de 2018 foi lido e apresentado aos 

conselheiros. O mesmo será também enviado por e-mail.  

 

ITEM XV - REALIZAÇÃO DE CURSO – 

PARCEIRO FIREK 

A comissão solicita que este assunto seja pautado para tratativa na 

reunião do Conselho Diretor a fim de que se verifique a contrapartida 

oferecida aos arquitetos. Uma vez definido será feito uma minuta de 

sessão temporária do espaço do auditório, com todas as condições e 

diferenciais oferecidas aos arquitetos ativos no Conselho. A utilização 

do auditório por parte da Firek foi autorizada. A comissão solicita que 

esta informação seja repassada ao Sr. Silvio – FIREK.  

 

ITEM XVI - FÓRUM DE CONSELHOS – DIA DA 

MULHER 

A presidente do CAU/ES – Liane Destefani, participou da reunião do 

Fórum de Conselhos juntamente com os presidentes de outros 

Conselhos de classe, tais como: Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Espirito Santo, Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 

15ª região, Conselho Regional de Contabilidade, Conselho Regional 

de Administração, Conselho Regional de Economia do Espírito Santo 

e Conselho Regional de Química. Nesta reunião decidiu-se por fazer 

um evento em homenagem ao Dia da Mulher e que o CAU/ES apoiará 

com a aquisição de dois trechos de passagens aéreas para uma das 

palestrantes. A comissão analisou o pedido e deliberou pela 

participação do CAU/ES como apoiadores do evento e autorizou a 

compra das passagens.  

 

ITEM XVII - CONVÊNIOS 

Foram apresentados à comissão duas propostas de convênios, sendo 

uma com a empresa ESB e outra com uma concessionária de veículos 

da Chevrolet. A coordenadora da comissão solicitou que seja 



 
 

agendada uma reunião com a empresa ESB para detalhamento do 

pleito. Com relação a empresa Chevrolet foi solicitado que se agradeça 

a proposta de convênio, mas que no momento não é de interesse do 

Conselho. 

 

ITEM XI – ASSUNTOS GERAIS 

A comissão solicita ao assessor de comunicação do CAU/ES, que faça 

um planejamento das principais datas comemorativas no exercício de 

2019 para que se desenvolva um momento de integração entre 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, 12 de fevereiro de 2019. 

 
Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora) 

 
 
 
 

Arq. e Urb. Giedre Ezer (Conselheira Titular) 
 

Arq. e Urb. Emilio Caliman (Conselheiro Titular) 
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