
 
 

SÚMULA DA 61ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, 
FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS DO CAU/ES. 

 

Data: 12 de junho de 2019 Horário: 15h45 às 19h50 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, 59ª e 60ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DA 
CPFA. 

As súmulas referentes as reuniões ordinárias 58ª, 59ª e 60ª da 
comissão de planejamento, finanças e atos normativos do CAU/ES 

foram enviadas por e-mail. As mesmas foram lidas e aprovadas por 

unanimidade.  

ITEM IV – DELIBERACAO CFPA Nº 33/2019 - 
PROCEDIMENTO PARA APRECIAÇÃO E 
JULGAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS DE 
AUSÊNCIA REUNIÕES E PLENÁRIA. 

A comissão analisou a minuta de deliberação contendo o procedimento 

para padronização do procedimento para mapeamento das ausências 

e análise das justificativas apresentadas por conselheiro quando da sua 

ausência nas sessões plenárias e reuniões de comissão. 

O procedimento para análise será: 

1 - Os Conselheiros serão convocados com antecedência mínima de 07 
dias para as reuniões ordinárias e 05 dias para as reuniões 
extraordinárias; 

2 - A convocação para reunião extraordinária do Conselho Diretor será 
enviada com antecedência mínima de 07 dias, conforme a regra do 
artigo 148 do R.I. do CAU/ES; 



 
 

3 - A Presidente designará um funcionário para envio das convocações, 
recebimento das confirmações e controle das ausências; 

4 – Quando não puder comparecer à reunião, o conselheiro deverá 
responder ao e-mail de convocação no prazo máximo de até 02 (dois) 
dias antes da realização da reunião, a fim de comunicar o fato e 
apresentar justificativa à Presidente ou funcionário designado. 

5 – No 4º (quarto) dia útil após a reunião, a Presidente ou funcionário 
por ela designado encaminhará a justificativa ou informará a ausência 
injustificada à assessoria do órgão interessado para registro na ata ou 
súmula da reunião subsequente; 

6 – A comissão ou plenário mediante informação da justificativa 
apresentada irá proceder com análise do referido documento. No caso 
de o conselheiro não apresentar nenhuma justificativa a comissão ou 
plenário deverá registrar esta informação na súmula ou ata da reunião 
subsequente; 

7 - O funcionário designado informará ao conselheiro do registro de sua 
ausência injustificada, ou com justificativa não aceita pela comissão ou 
ainda pelo plenário, através do registro em ata ou súmula e por e-mail e 
protocolo SICCAU; 

8 - Ao contabilizar 03 ausências injustificadas no período de doze 
meses, o funcionário designado encaminhará a comissão pertinente ou 
ainda ao plenário, se for o caso, protocolo SICCAU contendo cópias das 
convocações, atas/súmulas e páginas de frequência no livro de registro. 
A comissão pertinente ou Plenário, analisará o caso e se contatado 
descumprimento do Regimento Interno encaminhará o caso para 
tratativa na Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos do 
CAU/ES – CPFA, que por sua vez verificará o eventual descumprimento 
do Regimento Interno;  

9 – Constato pela CPFA o descumprimento do Regimento Interno a 
comissão se manifestará através de deliberação a ser encaminhada ao 
Conselho Diretor e submetida a análise e aprovação por parte do 
Plenário do Conselho; 

10 – O plenário do CAU/ES analisará o caso à luz do Regimento Interno 
do CAU/ES, artigo 22; 

11 – A decisão do plenário será comunicada ao conselheiro por meio 
de oficio, e-mail e protocolo SICCAU e as demais providências serão 
tomadas. 

ITEM V – PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/2019 
A comissão analisou os demonstrativos contábeis referente à prestação 

de contas relativa ao mês de maio/2019. Com base na apresentação 
feita pela Gerente Administrativa, Wiviane Lombardi Broco, pode-se 

observar que a arrecadação do mês ficou 1% acima da arrecadação 

prevista para o período e 13,3% acima do mesmo período do ano de 

2018. O maior aumento registrado no período analisado foi com a 



 
 

arrecadação proveniente de anuidades pessoa física e dos rendimentos 

sobre à aplicação financeira. A arrecadação com anuidades de pessoas 

jurídicas ficou 1% abaixo do previsto para período e a arrecadação com 

o registro de responsabilidade técnica – RRT ficou 8% abaixo do 
previsto. A receita total do mês foi de R$ 248.916,62. 

A gerente técnica, Juliana Grillo Madeira foi chamada à reunião para 

tomar ciência da situação, considerando que a mesma foi admitida em 

10/06/2019. Foi explicado à mesma que no primeiro semestre do 

exercício, com base na arrecadação de exercícios anteriores, a 

arrecadação com as anuidades das pessoas físicas e jurídicas 
registradas no Conselho tem grande representatividade sobre os 

valores totais arrecadados, ou seja, 63% da receita realizada de janeiro 

a maio refere-se à arrecadação com anuidades e as demais receitas, 

dentre elas o RRT representam 37% das receitas realizadas. A partir do 

segundo semestre estes números tendem a se inverter, ou seja, a 

arrecadação com anuidades cai de forma significativa e a arrecadação 

com RRT sobre de forma a representar maior percentual sobre o 

montante arrecadado. Para que a arrecadação com emissão RRT 
aumente, as ações de fiscalização devem aumentar e gerar resultados 

efetivos, refletindo assim na sustentabilidade financeira do Conselho. 

Outro ponto passado à gerente técnica foi quanto a necessidade inicial 

de se proceder com levantamento das pendências relativas a emissão 

de registro de responsabilidade técnica extemporâneo, dos autos de 

infração emitidos e não pagos e do mapeamento dos ritos dos 

processos de fiscalização encaminhados para julgamento na comissão 
de exercício profissional.  

A comissão analisou também as despesas realizadas no mês de maio 

que totalizou o montante de R$ 170.090,26. A despesa do mês de 

maio/2019 ficou superior a despesa do mês de abril/2019 em 

aproximadamente 8,3% em função do pagamento retroativo do 

percentual de reajuste aplicado sobre os salários de 2018, negociados 

através do acordo coletivo de trabalho. A despesa prevista para o mês 
de maio/2019 foi de R$ 239.249,87. 

Ao considerar a receita arrecadada e a despesa realizada no mês de 

maio/2019, considerando o resultado dos meses anteriores o CAU/ES 

encerra em um superávit orçamentário de R$ 624.934,52. 

Os demonstrativos contábeis foram analisados e serão encaminhados 
por e-mail aos conselheiros da comissão. A prestação de contas foi 



 
 

aprovada por unanimidade e será encaminhada ao conselho diretor 

para conhecimento e ao plenário para aprovação.  

 

ITEM VI – OFICIO DA PRESIDÊNCIA À CPFA 
A presidente do CAU/ES protocolou ofício nº 053/2019-CAU/ES à 
CPFA para que esta comissão analise o descumprimento do Regimento 

Interno do CAU/ES em função das ausências injustificadas. 

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 

justificativas tempestivas quanto à sua não participação em algumas 

reuniões deste Conselho, mesmo tendo sido oficiada a se manifestar 

quanto a sua permanência ou não enquanto Conselheira.  

A comissão analisou o documento apresentado pela Conselheira 

Cristiane Locatelli, protocolado no Conselho em 10/05/2019 – 
871432/2019. 

 Com base nas alegações constantes nos ofícios encaminhados à esta 

comissão pela presidente do CAU/ES e pela Conselheira Coordenadora 

da Comissão de Exercício Profissional esta comissão deliberou por: 

1- Sugerir ao plenário do CAU/ES à destituição da Conselheira 
Cristiane Locatelli; 

2- Encaminhar esta deliberação para conhecimento do Conselho 
Diretor do CAU/ES; 

3- Encaminhar esta deliberação para análise e julgamento pelo 
plenário deste Conselho; 

4- Comunicar à conselheira Cristiane Locatelli da decisão do 
plenário deste Conselho; 

5- Publicar à vacância do cargo de conselheiro, se for o caso; 

6- Solicitar a comissão eleitoral nacional a recomposição do 
plenário do CAU/ES, se for o caso. 

ITEM VII – PROCEDIMENTO PARA BLOQUEIO 
E SUSPENSÃO DE REGISTRO DOS 
PROFISSIONAIS E EMPRESAS 
INADIMPLENTES 

 

Este assunto será tratado na próxima reunião desta comissão. 

ITEM VIII - RELATÓRIO CASA DO ARQUITETO 
– AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA Este assunto será tratado na próxima reunião desta comissão. 



 
 
ITEM IX - INSTITUIÇÃO DE JETONS, AUXILIO 
REPRESENTAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO 
PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 
PASSAGENS, JETONS, DESLOCAMENTO E 
AUXILIO REPRESENTAÇÃO. 

Este assunto será tratado na próxima reunião desta comissão. 

ITEM X – SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO 
INTERNO – CAU/ES A comissão de planejamento, finanças e atos normativos do CAU/ES 

com o intuito de promover à capacitação e orientação dos conselheiros 

assim como promover participação dos mesmos no planejamento das 

ações, projetos e propostas deste Conselho no exercício de 2019. 

Para tanto a comissão organizará um Seminário Interno de 

Planejamento com data prevista para o dia 10/07/2019 com previsão de 

participação de todos os conselheiros, dos gerentes e do assessor de 

comunicação. 

ITEM XI - SEMINÁRIO NACIONAL DE 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU A coordenadora da comissão informou aos demais membros da 

realização do seminário nacional de planejamento que ocorrerá em 

Brasília no dia 25/07/2019.  

A mesma relatou também da importância de participação do CAU/ES 

neste evento a fim de alinhamento das estratégias e disseminação das 

boas práticas. Fica definido a participação da coordenadora da 

comissão e da gerente administrativo/financeiro, Wiviane Lombardi 

Broco, responsável pela elaboração do plano de ação e orçamento do 

CAU/ES juntamente com as comissões.  

 

ITEM XII -  CENÁRIO DE INADIMPLENTES 
CAU/ES 2019 

Ao término do prazo para pagamento sem juros e multa da anuidade 

relativa ao exercício de 2019 por parte dos profissionais e empresas 

com registros ativo junto ao CAU/ES a gerência administrativa e 

financeira procedeu com mapeamento da inadimplência, considerando 

os exercícios de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 

Identificou-se que no período de aproximadamente 04 meses 
(14/02/2019 a 04/06/2019) foi recebido o montante de R$ 297.509,99 

relativos a 424 regularizações no período analisado. O CAU/ES possui 

3.094 profissionais ativos e destes 1.119 estão inadimplentes 

profissionais inadimplentes no período de 2012 a 2019. Estes números 

referem-se aos recebimentos com anuidades dos profissionais.  

Com relação as anuidades recebidas por parte das empresas 
registradas, no período de aproximadamente 02 meses e meio 

(26/03/2019 a 04/06/2019) foi recebido o montante de R$ 30.172,05, 

relativos a 32 regularizações. O CAU/ES possuiu 248 empresas com 



 
 

anuidades em atraso, em um total de aproximadamente 438 empresas 

ativas. 

O montante financeiro de anuidades a receber é de R$ 1.651.523,93, 

sendo R$ 1.172.774,91 referente a anuidades pessoas físicas e R$ 

478.749,02 referente a anuidades pessoa jurídica. 

Estes números serão demonstrados na plenária do CAU/ES. 

ITEM XIII - REGRAS DE UTILIZAÇÃO DO 
AUDITÓRIO DO CAU/ES Este assunto será tratado na próxima reunião desta comissão. 

ITEM XIV - MONTAGEM DE PAUTA E ENVIO DE 
CONTEÚDO PARA AS REUNIÕES PLENÁRIAS 
DO CAU/ES 

Foi comentado nesta reunião da dificuldade que o setor administrativo 
está tendo para montagem da pauta e juntada dos documentos a serem 

apresentados nas sessões plenárias. Os documentos e materiais estão 

sendo enviados no dia de realização da reunião o que impede que os 

materiais que serão apreciados sejam encaminhados de forma 

antecipada, conforme previsto no regimento interno do CAU/ES. 

Para tanto, a gerência administrativa criará procedimento para 
regulamentar o envio dos documentos de forma antecipada para que os 

mesmos sejam enviados juntos com a convocação. 

ITEM XV - CADASTRO DE PROTOCOLOS 
EVENTOS – PALESTRAS NAS INSTITUIÇÕES 
DE ENSINO E FÓRUM DOS ARQUITETOS 

Foi informado que os protocolos dos eventos próximos não estão na 

gerência administrativa para que sejam tomadas as providencias 

necessárias à realização dos eventos. Os prazos aprovados para envio 

dos protocolos com antecedência mínima de 30 dias de antecedência 

da realização dos eventos não estão sendo cumpridos. 

ITEM XVI - EXPEDIENTE DIA 14/06/2019 – 
GREVE GERAL Todos os funcionários ficam sob aviso sobre o andamento da greve 

geral e caso os ônibus estejam circulando o expediente será normal. Se 

não tiver ônibus não terá expediente. As comunicações serão feitas no 

decorrer do dia. 

ITEM XVII – CONVÊNIO  
A comissão avaliou a proposta da Faculdade Candido Mendes - 

FACAM e julgou ser interessante para os arquitetos e urbanistas. Os 

termos e critérios estipulados foram lidos e aprovados.  

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, 12 de junho de 2019. 

 
Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora) 

 
 
 

Arq. e Urb. Giedre Ezer (Conselheira Titular) 
 

Arq. e Urb. Emilio Caliman (Conselheiro Titular) 
                                 


