
 
 

SÚMULA DA 60ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, 
FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS DO CAU/ES. 

 

Data: 13 de maio de 2019 Horário: 16h30 às 20h45 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 58ª 
E 59ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CPFA. 

As súmulas referentes as reuniões ordinárias 58ª e 59ª da comissão de 
planejamento, finanças e atos normativos do CAU/ES serão novamente 

enviadas por e-mail para aprovação na próxima reunião da comissão.  

ITEM IV – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ABRIL 
2019. 

A comissão analisou os demonstrativos contábeis do mês de abril/2019 

e aprovou por unanimidade à referida prestação de contas. Na ocasião 

foi destacado o reflexo das ações de orientação e cobrança sobre a 

arrecadação com as anuidades. A comissão destacou ainda que a 

média de emissão e pagamento de RRT por profissional ativo está baixo 
e que ações de fomento e de fiscalização devem ser priorizadas a fim 

de aumentar estes números. Foi colocado também que as ações 

desenvolvidas agora devem refletir a partir do segundo semestre do 

ano, onde historicamente a arrecadação com anuidade cai e a 

arrecadação com RRT deve aumentar. A comissão solicita que a 

referida prestação de contas seja encaminhado ao plenário para 

aprovação. 



 
 
ITEM V – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 
PROTOCOLO 820287/2019 Este assunto será pautado na reunião do Conselho Diretor. 

 

ITEM VI – PERDA DE MANDATO DE 
CONSELHEIRO – ARTIGO 29, INCISO XLVI 

A comissão analisou o rito regimental que trata a perda do mandato no 
caso de o conselheiro faltar sem justificativa a 03 (três) ou mais 

reuniões, nos termos do artigo 22 do regimento interno do CAU/ES. 

Considerando que a Conselheira Cristiane Locatelli não apresentou 

justificativa quanto à não participação em algumas reuniões deste 

Conselho a mesma foi oficiada a se manifestar quanto a sua 

permanência enquanto Conselheira.  

A comissão analisou o documento apresentado pela Conselheira 

Cristiane Locatelli, protocolado no Conselho em 10/05/2019 – 

871432/2019. A conselheira comunica a necessidade de afastamento 

de suas atividades como conselheira, por motivos de cunho pessoal e 

se compromete em voltar às atividades assim que possível. A comissão 

decidiu levar o pedido de licença feito pela Conselheira para análise do 

Conselho Diretor e Plenário. 

ITEM VII – PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA 
SEDE DO CAU/ES 

O relatório produzido e contendo o detalhamento da situação atual da 

sede do CAU/ES – Casa do Arquiteto, foi apresentado à comissão. O 

mesmo ainda necessita de algumas informações que devem ser 

completadas pelos conselheiros, salvo as informações de cunho 

administrativo. O documento será enviado por e-mail aos membros da 

comissão e assim que concluído pautado novamente para apreciação. 

 

ITEM VIII - UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO 
Considerando o parecer jurídico favorável, anexo ao protocolo SICCAU 

nº: 870867/2019, a comissão deliberou por autorizar a utilização do 

auditório do CAU/ES por parte das pessoas físicas e jurídicas com 

registro ativo e em situação regular para com o Conselho e mediante 

pagamento de taxa de utilização/administração que servirá para cobrir 

os custos com energia elétrica, água, limpeza e depreciação dos 

equipamentos e mobiliários, desde que a finalidade da utilização seja 
voltada a promoção, produção e fomento da arquitetura e urbanismo. O 

auditório também poderá ser utilizado pelos parceiros do CAU/ES, para 

realização de cursos, oficinas, palestras e demais eventos relativos e de 

interesse da arquitetura e urbanismo e do Conselho, mediante 

assinatura de termo de convênio e pagamento da taxa de 

utilização/administração mencionada acima. Os conselheiros e 

funcionários do CAU/ES também poderão utilizar o auditório para fins 



 
 

particulares e voltados à promoção da arquitetura e urbanismo, 

mediante pagamento da mesma taxa.  

Serão definidos os critérios e regras de utilização do auditório do 

CAU/ES. Os mesmos serão apresentados na próxima reunião da 

comissão, Conselho Diretor e Plenário.  

ITEM IX - PADRONIZAÇÃO DO 
PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO PARA 
INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE 

O processo para padronização dos procedimentos de seleção para 

indicação de representantes junto aos Conselhos e Órgãos foi analisado 

e aprovado pela comissão. Para tanto o mesmo foi ajustado conforme 

entendimento da comissão. O referido documento será levado ao 
conhecimento do Conselho Diretor e Plenário. 

ITEM X – PADRONIZAÇÃO DO 
PROCEDIMENTO DE DESTRUIÇÃO DE 
CONSELHEIRO 

A destituição de conselheiro que faltar as reuniões sem a devida 

justificativa no prazo regimental seguirá o tramite que consta no 

Regimento Interno do CAU/ES. 

ITEM XI - PROCESSO DE COBRANÇA 
ADMINISTRATIVA EM FASE EXECUTIVA A comissão autorizou o parcelamento de débito relativo as anuidades 

dos exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 em 25 vezes através 

de adesão ao programa de refinanciamento de débitos, conforme 
protocolo SICCAU nº: 871808.  

 

ITEM XII -  CONVÊNIOS – PROTOCOLO 850632 
Considerando que foi autorizado a utilização do auditório do CAU/ES 

por arquitetos e urbanistas nos termos das condições estabelecidas, a 

comissão informa que o pleito da arquiteta constante no protocolo 

SICCAU nº: 850632 poderá ser atendido desde que a mesma atenda 

aos critérios estabelecidos anteriormente. Será feita divulgação do 

convênio junto à CVP (Centro de Vacinação da Praia). Assim que o 
IFES Colatina se manifestar, faremos a publicação.  

ITEM XIII - COMUNICAÇÃO DE NÃO 
COMPARECIMENTO À 
REUNIÃO/PLENÁRIA/EVENTO 

Será construído um documento para posterior análise e aprovação por 

parte da comissão.  

ITEM XIV - ASSUNTOS GERAIS 
A coordenadora da comissão relatou sobre a participação no seminário 

de planejamento e boas práticas realizado em Brasília. Como proposta 

de orientação, integração, entendimento e discursão dos objetivos 
estratégicos do CAU/ES está sendo pensado a realização de seminário 

interno de planejamento a ser realizado em meados de agosto/2019. 



 
 
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 maio de 2019. 

 
Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora) 

 
 
 

Arq. e Urb. Giedre Ezer (Conselheira Titular) 
 

Arq. e Urb. Emilio Caliman (Conselheiro Titular) 
                                 


