SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPÍRITO SANTO – CAU/ES

ATA DA 10ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA NO DIA VINTE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DOZE.

1

Início:18h30min..........................................................................................................................

2

Término: 22h..............................................................................................................................

3

Local: Sala Atlântico, do Four Towers Hotel, Av. Saturnino de Brito, 1327 – Praia do Canto -

4

Vitória-ES...................................................................................................................................

5

Presenças: Arq. e Urb. Tito Augusto de Abreu Carvalho (Presidente). Conselheiros

6

Estaduais: Arq. e Urb. Ana Paula Rabello Lyra, Arq. e Urb. André Luiz de Souza, Arq. e

7

Urb. Eduardo Pasquinelli Rocio, Arq. e Urb. Eduardo Simões Barbosa, Arq. e Urb. Eliomar

8

Venâncio de Souza Filho Arq. e Urb. Leandro Camatta de Assis, Arq. e Urb. José Carlos

9

Neves Loureiro. Assessoria de Plenário: Patricia Cordeiro. Secretaria: Joana D’Arc do

10

Sacramento Araújo. Funcionários: Anna Carolina Perim Simonassi, Deise Maria

11

Follador, Edilson Alves Bibiano Júnior, Sonia Glaci, Mareth. Convidados: Arq. e Urb.

12

Anderson Fioreti de Menezes (conselheiro federal titular) e André Tomoyuki Abe

13

(conselheiro federal suplente), Arq. e Urb. Alberto Bernabé Kirchmayer, Arq. e Urb.

14

Augusto Alvarenga, Arq. e Urb. Luiz Cláudio Leone Loureiro, Arq. e Urb. Viviane Lima

15

Pimentel (conselheiros suplentes), Andréa Teixeira de Souza, Caio Perim Furlan, Joanna

16

Ventorim Pereira, Caio Perim Furlan, Lindonésia Pereira dos Santos, Márcia Martins

17

Angeli, Mário Miguez Neto, Rômulo Alcântara, Suely Brandão Farias, Thamires Martins

18

Angeli, Adilson José de Oliveira Lima, Ana Dieuzeide Santos Souza, André Victor de

19

Mendonça Alves, Andressa Stelzer da Cruz, Carmen Júlia Barcelos Noé, Clemir Regina

20

Pela Meneghel, Daniela Caser, Elisa Melo, Fabiano Vieira Dias, Fabricia Delfino

21

Rembiski, Jolindo Martins Filho, Luciana Caldas Gonçalves, Marco Antônio Cypreste

22

Romanelli, Maria Regina Fregona, Max Mendes Mello, Pio de Miranda Cabral Neto,

23

Ricardo

24

Albani.........................................................................................................................................

25

ITEM I - Abertura dos trabalhos pelo Presidente - Constatado o “quorum” regimental e após

26

a execução do Hino Nacional, o Presidente do CAU/ES Tito Carvalho declarou abertos os

27

trabalhos, citou a importância desta Sessão Solene e externou que espera compartilhar um

28

pouco do que foi o CAU/ES até hoje, mesmo parecendo que muito pouco foi produzido e

Luiz

Chiabai,

Ricardo

de

Souza

1

Rocha,

Tereza

Aires,

Vivian

29

realizado. ITEM II –Pronunciamento do Conselheiro Federal – O presidente Tito Carvalho

30

convidou o conselheiro Federal Anderson Fioreti de Menezes para fazer sua apresentação. O

31

Conselheiro Anderson Fioreti de Menezes fez uma retrospectiva do início da história do

32

Conselho, que após 50 anos de luta, nasceu a Lei n.º 12.378/2010 de dezembro de 2010 que

33

criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e as Unidades de Federação.

34

Ressaltou que foi uma batalha interessante e árdua, e então começou a se pensar qual

35

modelo de gestão adotar. Hoje é possível afirmar que todos os arquitetos do Brasil têm o

36

mesmo serviço, com esse objetivo, se norteou toda a ação de criação e instalação do

37

CAU/BR, e dos CAU/UF. O investimento em um sistema eletrônico chamado Sistema de

38

Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - SICCAU garantiu a

39

uniformidade do serviço, obviamente com suas falhas iniciais. Relatou que se surpreendeu

40

com a capacidade da caminhada e superação com inúmeras dificuldades de cadastramentos

41

passados pelo outro conselho para que os arquitetos tivessem acesso ao sistema. Muitos

42

apostavam que não conseguiríamos. Foi escolhida a data de 15 de dezembro para

43

comemorar o dia do arquiteto, por ser o dia de nascimento do Arquiteto e Urbanista Oscar

44

Niemeyer. O conselho nasceu de uma profissão regulamentada com mais de 100 mil pessoas

45

filiadas, sendo que 58% destes profissionais estão na região Sudeste, pôde relatar também

46

que dos 5.565 municípios brasileiros, apenas 1.864 possuem arquitetos. A ideia foi realmente

47

fazer um conselho diferente, pensando no planejamento, na inovação e na responsabilidade

48

com uso da tecnologia. Se pararmos para pensar que cada município possui uma prefeitura,

49

e que essas teriam que ter um planejamento espacial, urbano, “Está faltando gente aí”. ITEM

50

III – Relato da Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação Profissional – A

51

conselheira Ana Paula Rabello Lyra explicou que o CAU/ES tem o papel de organizar e

52

fiscalizar a profissão. A Comissão de Ensino cadastra os egressos e fiscaliza o exercício

53

profissional dentro das atribuições da profissão baseada na formação que está estabelecida

54

nas diretrizes curriculares do MEC. Citou também que a profissão de Arquiteto e Urbanista,

55

só pode ser exercida após ter seu registro. Comentou que hoje no ES estamos com 9

56

instituições de ensino. O cadastro dos egressos é feito pelos coordenadores dos cursos, o

57

que agiliza bastante o processo de registro. ITEM IV – Relato da Comissão de Ética – O

58

conselheiro Eliomar Venâncio de Souza Filho informou que foram criados seminários para

59

debater questões éticas, e que criaram modelos de resolução que dizem respeito à falta de

60

ética disciplinar que por ventura o profissional possa cometer. Essas resoluções deram base

61

para fazermos alguns julgamentos, dizermos o que são as faltas de ética, qual o trâmite de

62

um processo no conselho, e como as denúncias devem ser feitas. O CAU/ES começou

63

também um grande debate sobre o nosso Código de Ética, pois precisamos ter parâmetro de

64

atuação dos arquitetos, discutir pontos como plágio, direito autoral, estética, crítica de projetos
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65

e a reserva técnica. O presidente Tito Carvalho ressaltou que existem pontos fundamentais

66

e que a ética é um deles, sendo necessário a contribuição para criação de uma rede de

67

relacionamento que sustente essas discussões e explicou que a comissão é um grupo muito

68

pequeno para discutir temas tão complexos. ITEM V - Relato da Comissão de Planejamento

69

e Finanças e de Atos Normativos – O conselheiro José Carlos Neves Loureiro informou

70

que 90% de toda a arrecadação do Crea em 2011 que envolve arquitetos, foram repassados

71

no início de 2012 ao CAU/BR, sendo distribuídos entre os estados. Explicou que no antigo

72

conselho os arquitetos eram minoria, e não tinham voz e força para alterar situações que até

73

hoje são contrárias aos interesses da categoria, como por exemplo à questão do

74

sombreamento da profissão com a engenharia na elaboração de projetos, e colocou ainda,

75

que o conselho existe para defender a sociedade e garantindo que o arquiteto e urbanista

76

esteja habilitado e seja capaz de exercer sua profissão. O CAU/ES está começando a se

77

estruturar em termos de equipe, espaço físico e equipamentos. O objetivo é somar forças com

78

Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Estado do Espírito Santo – Sindarq-ES e o Instituto

79

de Arquitetos do Brasil, Departamento do Espírito Santo - IAB/ES, cada um no seu espaço e

80

com suas atribuições, mas todos em prol da valorização de nossa profissão. O presidente Tito

81

Carvalho informou que o CAU sonhado tem um custo e tem que ser concluído e que ainda

82

acredita que os próximos dois anos serão os mais difíceis por ser uma fase de implantação.

83

O CAU/ES passa por uma fase de estruturação, e tudo o que tem sido feito, com muito esforço,

84

só foi possível por causa do IAB/ES. Explicou que o Instituto dos Arquitetos é a primeira

85

entidade dos arquitetos no Brasil, e vem historicamente lutando por esse conselho próprio. A

86

história do IAB foi fundamental neste processo. Agradeceu profundamente ao professor e

87

conselheiro federal suplente André Abe, presidente do IAB/ES, pois sem ele não haveria CAU

88

no Espírito Santo por um bom tempo. Sem o IAB e sem a postura do André Abe não

89

chegaríamos até aqui. ITEM VI – Pronunciamento IAB/ES – O presidente do IAB/ES e o

90

conselheiro federal suplente André Tomoyuki Abe, afirmou que é uma satisfação muito

91

grande, relatou que o IAB/ES foi causador do surgimento de outras entidades, pelo lado

92

positivo e negativo. Falou do papel a ser exercido pelo Instituto, pelo Sindicato e pelo

93

Conselho. Disse ainda, que às vezes, há uma inversão de nomes e a função do Instituto é

94

cuidar da arquitetura, “A de se arrumar o caminho de atuação conjunta, e aqui no estado há

95

muito o que fazer e há trabalho para todos e assim o faremos”. ITEM VII – Apresentação do

96

Presidente do CAU/ES – O presidente Tito Carvalho fez uma rápida apresentação do

97

CAU/ES citando as funções do CAU: orientar, disciplinar, fiscalizar o exercício do profissional

98

de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios da ética e disciplina da

99

classe. Afirmou que o CAU não é uma conquista dos arquitetos e sim uma responsabilidade;

100

é uma conquista da sociedade. Citou que no primeiro ano a questão do registro e do SICCAU
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101

foi o maior desafio porque era a maior dúvida, no 2º ano nosso maior desafio será a

102

fiscalização. Essa fiscalização tem que estar pautada no relacionamento, na educação e na

103

mudança de cultura, sendo fundamental que se trabalhe a educação e a maturidade. Informou

104

que foi criado um manual de fiscalização para que a mesma seja viável, pratica e eficiente. A

105

fiscalização é formalizar serviço e exercício profissional. Comentou que vivemos 80 anos em

106

um sistema que não funciona, e temos que fazer a diferença mudando a realidade e a maneira

107

de pensar. ITEM VIII – Homenagem – O presidente Tito Carvalho fez uma homenagem e

108

um agradecimento ao professor e conselheiro Eduardo Simões Barbosa que teve grande

109

atuação no antigo conselho, brigando pela nossa profissão. O conselheiro Eduardo Simões

110

Barbosa confessou que não acreditava que o CAU/ES pudesse acontecer. Afirmou que

111

temos um longo caminho a percorrer para fazer um conselho diferente. E agradeceu a todos

112

pela homenagem. ITEM IX – Pronunciamento de Convidados – O presidente Tito Carvalho

113

convidou o Arq. e Urb. Jolindo Martins Filho para se pronunciar. O Arq. e Urb. Jolindo Martins

114

Filho relatou que tem acompanhado o CAU/ES e que teve a felicidade de acompanha o início

115

da luta. Citou que começou a sua luta de classe como fundador do IAB/ES, “Lutamos com

116

colegas de escola pela arquitetura”. Afirmou que a viabilidade que agora está difícil no CAU,

117

não teria se concretizado há 30 anos. Relatou que constituíram uma Câmara Especializada

118

de Arquitetura que começou a decidir os processos dos arquitetos. Externou seu orgulho em

119

ver que a nova geração assumiu a responsabilidade de concretização de um sonho de meio

120

século. O presidente Tito Carvalho convidou a Arq. e Urb. Carmen Julia Barcelos Noé para

121

se pronunciar. A Arq. e Urb. Carmen Julia Barcelos Noé agradeceu o convite dizendo ser

122

uma honra estar presente e fez um breve relato de sua batalha profissional. O presidente Tito

123

Carvalho convidou a conselheira suplente, Aparecida Maria da Silva Borges para se

124

pronunciar. A conselheira suplente Aparecida Maria da Silva Borges relatou que sente-se

125

honrada por fazer parte desse momento e agrade a todos pelas conquistas após mais de 50

126

anos de luta. Falou da Arquitetura de Interiores que é um segmento com grande número de

127

profissionais, mas por muitas vezes considerada uma atividade de menor importância.

128

Considerou urgente uma ação para que todos entrem na legalidade como exemplo, sugeriu

129

ações junto às prefeituras como uma das maneiras de resguardar o trabalho do arquiteto no

130

mercado. Achou que tem que haver discussão da reserva técnica que é uma prática que

131

precisa ser regulamentada, e que a ética faça parte desta pratica. ITEM X – Encerramento –

132

O presidente Tito Carvalho agradeceu toda a equipe e fez uma homenagem a secretária do

133

IAB/ES Márcia Martins Angeli pela sua colaboração e apoio. Márcia Martins Angeli

134

agradeceu a linda homenagem. O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do

135

Espírito Santo - CAU/ES, Tito Augusto Abreu de Carvalho agradeceu aos presentes e nada

136

mais havendo a tratar, encerrou a 10ª Sessão Plenária Ordinária e eu, Joana D’Arc do
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137

Sacramento Araújo, lavrei a presente ata, que segue assinada por todos mim, pelo presidente e

138

pelos conselheiros no exercício da titularidade.

Vitória, 20 de dezembro de 2012.

Arq. e Urb. Tito Augusto Abreu de Carvalho
Presidente do CAU/ES

Joana D’Arc do Sacramento Araújo
Secretária dos Trabalhos

Arq. e Urb. Ana Paula Rabello Lyra
Conselheira Titular do CAU/ES

Arq. e Urb. André Luiz de Souza
Conselheiro Titular do CAU/ES

Arq. e Urb. Eduardo Pasquinelli Rocio
Conselheiro Titular do CAU/ES

Arq. e Urb. Eduardo Simões Barbosa
Conselheiro Titular do CAU/ES

Arq. e Urb. Eliomar Venâncio de Souza Filho
Conselheiro Titular do CAU/ES

Arq. e Urb. Leandro Camatta de Assis
Conselheiro Titular do CAU/ES

Arq. e Urb. José Carlos Neves Loureiro
Conselheiro Titular do CAU/ES
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