
 
 

SÚMULA DA 66ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, 
FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS DO CAU/ES. 

 

Data: 18 de novembro 2019 Horário: 14h55 às 16h40 Local: Sede do CAU/ES 
 
 
PRESENÇAS: Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenador), Arq. e Urb. Emilio Caliman 
Terra 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 64ª 
E 65ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CPFA.  

Aprovação das súmulas das 64ª e 65ª reuniões ordinárias da CPFA – 
Serão enviadas novamente, por e-mail, para aprovação na próxima 
reunião. 

ITEM IV – PRESTAÇÃO DE CONTAS CAU/ES – 
OUTUBRO/2019 

A comissão analisou os demonstrativos contábeis referente à prestação 

de contas relativa ao mês de outubro/2019. Com base na apresentação 

feita pela Gerente Administrativa/Financeira, Wiviane Lombardi Broco, 

pode-se observar que a arrecadação do mês ficou 9,23% acima do 

previsto, sendo previsto uma arrecadação de R$ 191.360,20 no mês, 

tendo sido realizado o montante de R$ 209.022,22. Os maiores índices 

de crescimento foram registrados na arrecadação com anuidades de 
pessoas físicas e jurídicas. Neste mês registrou-se novamente queda 

na arrecadação de RRT’s. A arrecadação total do mês de setembro 

ficou da seguinte forma: 

Anuidades Pessoa Física: Previsto de R$ 36.872,40 – realizado de R$ 

48.463,65; 



 
 

Anuidades Pessoa Jurídica: Previsto de R$ 8.255,30 – realizado de R$ 

10.454,11; 

Registro de Responsabilidade Técnica – RRT: Previsto de R$ 

126.772,90 – realizado de R$ 121.216,99; 

Outras receitas: Previsto de R$ 12.578,22 – realizado de R$ 19.892,17; 

Rendimento sobre as aplicações financeiras: Previsto R$ 5.950,33 – 

realizado de R$ 7.880,84 

Receita com alugueis: Previsto de R$ 931,04 – realizado de R$ 

1.114,46. 

A receita total prevista para o mês de outubro de 2019 foi de R$ 

191.360,20, tendo sido realizado o montante de R$ 209.022,22. 

As despesas liquidadas no mês de outubro/2019, somaram um valor de 

R$ 181.562,55. Do total realizado temos:  

R$ 103.620,49 - gastos com despesa de pessoal (salários, encargos e 

demais benefícios); 

R$ 6.570,00 gastos com diárias de funcionários; 

R$ 13.026,50 gastos com diárias, jetons e ajuda de custos, pagos aos 

conselheiros do CAU/ES; 

R$ 39.795,23 gastos com despesas de manutenção e funcionamento; 

R$ 18.550,33 gastos com repasses ao fundo de apoio e ao centro de 
serviços compartilhados. 

Ao analisar as receitas e despesas realizadas, verifica-se um superávit 

para o mês de setembro de R$ 27.459,67. 

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. 

As aprovações no plenário ocorrerão de forma bimestral, conforme 
definido pelo Conselho Diretor. 



 
 

ITEM V - PROTOCOLO SICCAU Nº: 
1010101/2019 – SOLICITAÇÃO DE PARCERIA.  

A comissão analisou a proposta de convênio da empresa Bringer e 
Melgaço Advogados. Por entender que a promoção deste tipo de 
convênio não está dentre as prerrogativas do Conselho, resolveu 
agradecer e informar que não é de interesse. 

ITEM VI - PROTOCOLO SICCAU Nº: 
1009766/2019 – SOLICITAÇÃO DE PARCERIA 

A comissão analisou a proposta de convênio da empresa Studio 
Base40. Por entender que a promoção deste tipo de convênio não está 
dentre as prerrogativas do Conselho, resolveu agradecer e informar que 
não é de interesse. 

ITEM VII – PROTOCOLO SICCAU Nº: 
1003512/2019 

A comissão avaliou o oficio convidando à participação da reunião 
nacional da COA CAU/BR e decidiu por não participar nesse momento. 

 

ITEM VIII – PROTOCOLO SICCAU Nº: 
965898/2019 – AUSÊNCIA EM REUNIÕES 

A comissão avaliou o conteúdo do protocolo SICCAU nº: 965898/2019 
– Ausência em reuniões e decidiu por encaminhar o mesmo para 
manifestação jurídica.  

 

ITEM IX –  Reuniões CPFA 2020 

A comissão avaliou o calendário proposto e decidiu por manter as 
reuniões para as terças-feiras da semana que antecede a plenária. O 
horário fica de 16 as 19 horas. Comissão solicita que o calendário seja 
montado e repassado aos conselheiros. 

ITEM X - ASSUNTOS GERAIS  Não houveram assuntos diversos 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, 18 de novembro de 2019. 

Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora) 
 
 
 

Arq. e Urb. Giedre Ezer (Conselheira Titular) 
 

Arq. e Urb. Emilio Caliman (Conselheiro Titular) 
                                 


