
 
 

SÚMULA DA 58ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, 
FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS DO CAU/ES. 

 

Data: 22 de março de 2019 Horário: 10h10 às 16h30 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 E 
DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPFA E DA 9ª 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. 

As súmulas referentes as reuniões ordinárias e extraordinária da 
comissão de planejamento, finanças e atos normativos do CAU/ES 

foram lidas e aprovadas por unanimidade.  

ITEM IV – ANÁLISE E APROVAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CAU/ES – 
EXERCÍCIO 2018 – RELATÓRIO DE GESTÃO. 

O relatório de gestão relativo ao exercício de 2018 foi enviado de forma 

preliminar aos conselheiros. Os mesmos procederam a leitura de forma 

minuciosa e após alguns ajustes o referido relatório foi aprovado por 

unanimidade. A comissão solicita que o mesmo seja levado ao plenário 

do CAU/ES para análise e aprovação.  

 

ITEM V – DIÁRIAS, JETONS E AUXÍLIO 
REPRESENTAÇÃO. 

A comissão analisou a minuta de portaria contendo todo o normativo 

para instituição dos jetons e regulamentação das concessões de diárias, 

jetons e ajuda de custo. A comissão solicita que o material seja 

encaminhado para a assessoria jurídica do Conselho para manifestação 

por meio de parecer jurídico acerca do assunto. Solicita ainda que seja 

verificado o impacto financeiro no orçamento, considerando o reajuste 

proposto nos valores das diárias e deslocamentos. A minuta da portaria 



 
 

será enviada por e-mail aos conselheiros. Após aprovação da comissão 

o documento será levado para análise e homologação pelo plenário do 

CAU/ES.  

 

ITEM VI – FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE 
DIÁRIAS, JETONS E AUXÍLIO 
REPRESENTAÇÃO 

A comissão analisou e aprovou o modelo do formulário de solicitação 

de diárias, jetons e ajuda de custo. O mesmo será implementado 

juntamente com a portaria que irá regulamentar às concessões. Após 

instituído à portaria, juntamente com os formulários, o mesmo será 

enviado por e-mail aos conselheiros e algumas cópias serão impressas 

e entregues aos mesmos.  

ITEM VII – DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS 
RECEITAS DE FEVEREIRO/2019 

As receitas aferidas no mês de fevereiro/2019 foram apresentadas de 
forma parcial. O relatório completo, contendo as receitas e despesas 

relativas aos meses de janeiro e fevereiro serão apresentados na 

próxima reunião da comissão. 

 

ITEM VIII - REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO 
DO VEÍCULO INSTITUCIONAL DO CAU/ES 

A comissão analisou a minuta de regulamento para utilização do carro 

institucional do CAU/ES e solicitou que se verifique o modelo utilizado 

pelo CAU/RS, que encaminhe o regulamento para avaliação e 
manifestação da assessoria jurídica do CAU/ES e informar que até a 

instituição do regulamento os condutores do veículo ficam sujeitos à 

assinatura do termo de responsabilidade e às normas e legislações de 

trânsito. Após cumprimento dos ritos acima, o documento será levado 

para análise e manifestação do plenário deste Conselho. 

ITEM IX - PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 2019 
Por solicitação dos conselheiros, este assunto será tratado na próxima 

reunião da Comissão. 

ITEM X – FIREK 
A comissão solicita que seja verificado com o assessor jurídico do 

CAU/ES sobre a possibilidade de cobrança de taxa de manutenção 

para custear as despesas com limpeza, energia elétrica e água, no caso 

de utilização do auditório do CAU/ES por parte das empresas 

conveniadas e outros externos ao Conselho que pleitearem à utilização 

do auditório. No caso de utilização do auditório por parceiros que 

ministrem cursos voltados à arquitetos e urbanistas os mesmos devem 
oferecer descontos diferenciados aos arquitetos em situação regular 

com o Conselho. 

ITEM XI - AQUISIÇÃO DA SEDE PRÓPRIA   
A comissão vai definir os critérios e plano de necessidades para 

aquisição da nova sede. Estes itens serão encaminhados à gerência 

administrativa e financeira do Conselho para que dê andamento ao 



 
 

processo de instrução do processo de aquisição. Após o 

desenvolvimento dos trabalhos administrativos o processo será 

remetido à assessoria jurídica para manifestação por meio de parecer 

jurídico e em seguida retorno à comissão e posteriormente será levado 
ao plenário.  

 

ITEM XII -  PEDIDO DE ISENÇÃO DE 
ANUIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE 
– PROTOCOLO 807776/2019 – 

A comissão deliberou por solicitar à profissional que a mesma apresente 

um atestado de saúde atualizado, considerando que o documento 

apresentado está é de 2018. 

 

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, 22 de março de 2019. 

 
Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora) 

 
 
 

Arq. e Urb. Giedre Ezer (Conselheira Titular) 
 

Arq. e Urb. Emilio Caliman (Conselheiro Titular) 
                                 


