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Início: 19h.....................................................................................................................................
Término: 20h46min......................................................................................................................
Local: Auditório da Sede do CAU/ES, Rua Hélio Marconi, 58, Bento Ferreira, Vitória, ES, CEP:
29050-690......................................................................................................................................
Presenças: Arq. e Urb. André Tomoyuki Abe (Presidente Interino – com base no art.40 do
Regimento Interno). Conselheiros Estaduais: Arq. e Urb. Alberto Bernabé Kirchmayer, Arq.
e Urb. Alexandre Cypreste Amorim, Arq e Urb. Ana Paula Rabello Lyra, Arq. e Urb. André
Luiz de Souza Arq. e Urb. Marco Antônio Cypreste Romanelli, Arq. e Urb. Paulo César
Mendes Glória, e Arq. e Urb. Regina Márcia Costa Signorelli, Arq. e Urb.Tito Augusto Abreu
de Carvalho. Convidados: Arq. e Urb. José Carlos Neves Loureiro e Arq. e Urb. Aparecida
Maria da Silva Borges. Assessoria do Plenário: Patricia Cordeiro. Secretaria: Fernanda
Furtado Semensato. Funcionários: Ana Lúcia do Nascimento Reis, Anna Carolina Perim
Simonassi, Débora dos Santos Rodrigues Borges, Hemelly Tomassi de Oliveira, Jennifer
Martins Noventa de Aragão, Sabrina Moura Rodrigues, Sandra Milanez Grechi e Wiviane
Lombardi Broco.
ITEM I – Verificação do quórum – Constatado o quórum regimental com a presença de nove
conselheiros. ITEM II – Execução do Hino Nacional Brasileiro – O Presidente Interino do
CAU/ES, André Abe convida a todos para ficarem de pé e entoar o Hino Nacional Brasileiro.
ITEM III - Abertura dos trabalhos pelo Presidente Interino e aprovação da pauta – O
Presidente Interino do CAU/ES André Abe declara abertos os trabalhos e descreve os itens da
pauta, dando aos conselheiros que desejarem a oportunidade de sugestão sobre modificação.
Não havendo manifestação coloca a pauta em votação, sendo aprovada por unanimidade.
ITEM IV – Eleição do Presidente e Vice-Presidente do CAU/ES – O presidente Interino do
CAU/ES, André Abe questiona se há alguma candidatura à presidência do CAU/ES e oferece
a palavra aos interessados. O conselheiro, Tito Carvalho se pronuncia, candidatando-se para
mais um mandato de presidente do CAU/ES e relata que esse interesse veio de uma reflexão
que fizera, alguns meses atrás, do quanto se havia avançado desde o primeiro ano de gestão
e do quanto foi deixado por fazer. Declara que o CAU até aquele momento era só uma intenção
e uma obrigação, e que se chegou ao final do primeiro mandato com o CAU instalado; e que,
no entanto, todos sabem que ficaram várias reflexões, várias ações, vários desejos em aberto,
inclusive dele próprio, e que isso o motivou a se candidatar como conselheiro e agora como
presidente. Acrescenta que tornava-se candidato a presidente do CAU/ES com uma
expectativa em especial, entendendo que o CAU na primeira gestão e o seu papel enquanto
presidente foi de implantar, então por esse motivo viveu-se um regime de exceção. Declara que
implantar algo é bem diferente de gerir um processo em andamento, e que entende que foi
concluído um processo de implantação há 7 dias, em 31 de dezembro e agora a tem início um
novo CAU e que entende que esse é um novo desafio, o que certamente demandará uma
atitude do presidente, dos conselheiros, coordenadores, dentre outros, um pouco diferente do
que foi anteriormente. Acrescenta que vai ser preciso descobrir como fazer o CAU a partir de
agora, e que estamos fazendo o CAU com uma visão muito mais longeva do que o primeiro
mandato, que era de implantação emergencial. Por fim, encerra dizendo que se sentia bastante
motivado a assumir os desafios da presidência e levá-los em parceria com todos, colocandose à disposição do conselho como candidato a presidente. O Presidente Interino do CAU/ES,
André Abe questiona se havia alguma outra candidatura ou manifestações a respeito da
candidatura. O Conselheiro Alberto Kirchmayer manifesta o seu apoio à candidatura do
Conselheiro Tito Carvalho dizendo que o conselheiro Tito conseguiu realizar esse
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empreendimento desse local onde nós estamos, que é a Casa do Arquiteto. Disse que é um
projeto que foi idealizado e que ele foi o principal responsável pela sua concretização,
juntamente com os parceiros e toda a sua articulação. Declarou que o conselheiro, mais do que
ninguém merece continuar essa gestão como presidente. Não havendo mais manifestações o
Presidente Interino do CAU/ES, André Abe deu procedimento ao processo eleitoral. Este foi
realizado através de voto secreto com cédula e urna. Todos os nove conselheiros presentes
votaram, procedeu-se a apuração dos votos e, após a contagem, foi declarado eleito por
unanimidade o Conselheiro Tito Augusto Abreu de Carvalho para presidência do CAU/ES na
gestão 2015/2017. Após a eleição da presidência foi realizada a eleição para a Vicepresidência. O presidente Interino do CAU/ES, André Abe questiona se há alguma candidatura
ou indicação à Vice-presidência do CAU/ES. O Conselheiro Tito Carvalho indica o Conselheiro
Marco Romanelli e relata que seria uma forma de alguém que vem com a visão renovada por
não ter participado da primeira gestão, mas com experiência em conselho, e que se sentiria
bastante confortável em ter o colega como vice-presidente. O Presidente Interino do CAU/ES,
André Abe questiona se há alguma outra candidatura ou manifestações a respeito da
indicação. O Conselheiro Marco Romanelli aceita a indicação se comprometendo a continuar o
trabalho que aqui tem sido feito. E de certa forma continuar o trabalho que começou em 2011,
onde contribuiu para a criação do Conselho. Não havendo mais manifestações o Presidente
Interino do CAU/ES, André Abe deu procedimento ao processo eleitoral realizado através de
voto secreto com cédula e urna. Todos os nove conselheiros presentes votaram e após a
apuração dos votos e, após a contagem, foi declarado eleito por unanimidade o Conselheiro
Marco Antônio Cypreste Romanelli para Vice-presidência do CAU/ES na gestão 2015/2017.
ITEM V – Posse do Presidente e Vice-Presidente do CAU/ES – O Presidente Interino do
CAU/ES, André Abe deu posse ao Presidente Eleito, Tito Augusto Abreu de Carvalho, que
assinou o respectivo Termo de Posse. Em seguida o Presidente Empossado, Tito Augusto
Abreu de Carvalho, deu posse ao Vice-Presidente eleito, Marco Antônio Cypreste Romanelli,
que assinou o respectivo Termo de Posse. ITEM VI – Composição das Comissões
Ordinárias e eleição dos respectivos Coordenadores – Antes de dar início a este item, o
Presidente do CAU/ES, Tito Carvalho agradece a presença do ex-vice-presidente do CAU/ES,
José Carlos Neves Loureiro. O Presidente do CAU/ES, Tito Carvalho esclarece aos
Conselheiros que há quatro Comissões Ordinárias, Exercício Profissional, Ensino e Formação
Profissional, Planejamento, Finanças e Atos Normativos e Ética e Disciplina. Os Coordenadores
dessas Comissões, em conjunto com o Presidente, formam o Conselho Diretor. O Conselheiro
André Abe solicita que seja informado o papel de cada uma das Comissões. Por solicitação
do Presidente, a Assessora do Plenário, Patricia Cordeiro relata o papel de cada Comissão e
lembra que as reuniões normalmente são mensais, sendo as primeiras reuniões agendadas
hoje, e depois o calendário anual é agendado na primeira reunião das Comissões. Os
Conselheiros titulares são convocados, então eles têm a obrigação de participar das reuniões.
Os Conselheiros suplentes são convidados. Os Conselheiros suplentes serão convocados a
partir do momento em que o seu titular esteja impossibilitado de participar daquela reunião, aí
ele passa a ser convocado. O Conselheiro suplente pode participar no exercício da titularidade,
tendo direito a voto desde que o seu titular não esteja presente. Os membros têm que ser
renovados anualmente. Presidente e vice-presidente vale para toda a gestão, 2015-2017. O
Presidente e o seu suplente não participam de nenhuma Comissão. Anualmente pode haver
uma renovação dos membros das comissões, ou não, podem ser reconduzidos. A Comissão
de Ética e Disciplina é responsável por analisar todos os tipos de denúncia e infrações
referentes à ética profissional. Então normalmente os processos são oriundos na Coordenação
de Fiscalização. Há um Código de Ética e Disciplina e Resoluções específicas para avaliar e
julgar essas infrações. Essa Comissão analisa e encaminha a sugestão para o plenário, então
a decisão final sobre as penalidades é do plenário. O Presidente do CAU/ES, Tito Carvalho,

ATA DA 25ª SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA NO
DIA SEIS DE JANEIRO DE DOIS MIL E QUINZE.

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

lembra também que o código de ética é novo e carece de amadurecimento e divulgação. Um
trabalho complementar que me parece da Comissão também, que é de divulgar no estado,
entre os profissionais, escolas o que é esse código, assim como ajudar a aprimorá-lo
nacionalmente. A Assessora do Plenário Patricia Cordeiro informa que todas as ações
referentes à atividade profissional, ao exercício profissional, são discutidas e analisadas nessa
Comissão. Assim todas as infrações oriundas da fiscalização, com exceção das de ética, vão
para essa Comissão, o que gera um considerável volume de processos e que tende a crescer
a partir do momento em que a nossa fiscalização também for mais efetiva. A Comissão define
inclusive o tipo de multa, existindo na realidade um parâmetro, mas a definição é dada pela
Comissão, pelos conselheiros, os quais orientam o trabalho da fiscalização. Então essa
Comissão trabalha muito alinhada com a fiscalização. O Presidente do CAU/ES, Tito Carvalho
informa que além do papel processual, a Comissão deve ter um papel que é tão ou mais
importante, que é o estratégico, que é ajudar a pensar os processos e procedimentos de ação
do CAU, ou seja, ação crítica sobre RRT e tudo mais, ou seja, acho importante que nós
comecemos a nos pronunciar ainda mais sobre como fazer melhor ou sobre como fazer
diferente, o que a gente tem feito, enfim, é uma visão crítica que tem que partir da Comissão,
embora ideal que seja compartilhada pela plenária, mas se tem um endereço institucional para
fazer algum tipo de investigação crítica, etc. sobre as resoluções no âmbito da atuação
profissional é essa Comissão e eu acho que ela tem muito a crescer nesse sentido. A Assessora
de Plenário Patrícia Cordeiro acredita ser importante que o Conselheiro tenha vivência de
mercado para compor a Comissão de Exercício Profissional, pois alguns processos que
tramitam nesta Comissão tratam de questões práticas referentes ao mercado. Informa, ainda,
que a Comissão de Ensino e Formação Profissional tem uma ação voltada para uma
aproximação maior principalmente com as instituições de ensino, pelo menos esse tem sido o
trabalho desenvolvido, a preocupação com a qualidade de ensino, haja visto o número de
faculdades que têm sido aprovadas, as aberturas sem nenhum questionamento inclusive em
termos de mercado. Acredita que essa é uma discussão relevante. Além disso, esta Comissão
deve estar atenta às regulações do MEC, aproximação com a própria ABEA, que é a
Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura. Acredita que o Espírito Santo conta com treze
Instituições de Ensino com curso de Arquitetura e Urbanismo. A Conselheira Ana Paula
Rabello ressalta as ações relacionadas da disciplina de exercício profissional dentro dos cursos
de arquitetura e urbanismo. Informa que o Conselheiro André Luiz de Souza sugeriu a
reaproximação cada vez maior com as instituições. O convidado Arq. e Urb. José Carlos Neves
Loureiro informa que a Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos não possui
muitas atividades, contudo as atividades que possui são as mais importantes pois tratam do
planejamento e do orçamento, as quais estão vinculadas no sistema do CAU. Isto é, o
planejamento das ações é vinculado ao orçamento, de modo que obrigatoriamente deve-se
definir claramente as atividades que serão realizadas, pois isso refletirá no orçamento. Informa
que no sistema orçamentário do CAU não se permitem alterações e remanejamento de recurso
de um campo para o outro, ao contrário de quando há um orçamento livre, em que se pode
remanejar. Logo, esta Comissão tem que ser cuidadosa em suas ações. Outra questão de que
trata esta Comissão é a parte normativa do Conselho. Tudo que for definido em termos de atos
normativos pelo conselho tem que passar por esta Comissão. Normalmente a Comissão propõe
e traz ao plenário para aprovação. Então todas as reprogramações orçamentárias, a elaboração
do orçamento, do planejamento, as reprogramações são feitas com análise dessa Comissão
que traz ao plenário do CAU para aprovação. Ressalta algumas questões que merecem
atenção, como concurso público e controle de licitações. Informa que a fiscalização de todo
processo administrativo e orçamentário do CAU é feita por essa Comissão. O Conselheiro
Alberto Kirchmayer alerta que somos uma autarquia federal que lida com recurso público, tem
uma grande responsabilidade nessa questão. O Presidente do CAU/ES, Tito Carvalho
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complementa que se a parte operacional do trabalho dessa Comissão foi bastante absorvido
pela parte interna do CAU, eu acho que isso vai permitir com o tempo que nessa Comissão a
gente trabalhe cada vez mais um olhar estratégico, ou seja, possibilidade de receitas, enfim,
toda essa análise financeira, estrutural do CAU, cada vez mais a gente vai poder avançar a
partir dessa Comissão. A Assessora do Plenário, Patricia Cordeiro ressalta que há Resoluções
a seguir, mas existem algumas questões que não são contempladas nessas Resoluções,
surgindo assim deliberações internas desses procedimentos, os quais passam por essa
Comissão para aprovação. Informa, por fim, que o Conselho Diretor é formado pela presidência
e pelos coordenadores de cada Comissão. Após esclarecimento, o Presidente do CAU/ES, Tito
Carvalho solicita aos Conselheiros que manifestem, entre as Comissões, quais possuem
interesse em participar. Após a manifestação e esclarecimentos foi aprovado por unanimidade
a Composição das Comissões Ordinárias. Comissão de Ética e Disciplina será composta
pelos Conselheiros André Luiz de Souza, Regina Márcia Costa Signorelli, André Tomoyuki Abe
e Alexandre Cypreste Amorim. A Comissão de Exercício Profissional será composta pelos
Conselheiros Marco Antônio Cypreste Romanelli, Regina Márcia Costa Signorelli, André
Tomoyuki Abe, Ana Paula Rabello Lyra e André Luiz de Souza. A Comissão de Ensino e
Formação Profissional será composta pelos Conselheiros Ana Paula Rabello Lyra, Paulo
César Mendes Glória, André Luiz de Souza, Alexandre Cypreste Amorim, Alberto Bernabé
Kirchmayer e Marco Antônio Cypreste Romanelli, e a composição da Comissão de
Planejamento, Finanças e Atos Normativos os Conselheiros Alberto Bernabé Kirchmayer,
Alexandre Cypreste Amorim, Paulo Cesár Mendes Glória e Regina Márcia Costa Signorelli. Em
seguida, após discussões e debates, foi aprovado por unanimidade como Coordenador da
Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos o Conselheiro Alberto Bernabé
Kirchmayer; Coordenadora da Comissão de Ensino e Formação Profissional a Conselheira Ana
Paula Rabello Lyra; Coordenador da Comissão de Exercício Profissional o Conselheiro Marco
Antônio Cypreste Romanelli e como Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina o
Conselheiro André Luiz de Souza.
ITEM VII – Calendário anual das Sessões Plenárias – O Presidente do CAU/ES, Tito
Carvalho informa que em acordo na última gestão as plenárias eram na terceira terça-feira do
mês e sugere que seja definido primeiro o dia da semana. Todos aprovam que permaneça a
terceira terça-feira do mês. Ressalva somente para o mês de fevereiro que será na primeira
terça-feira do mês e em abril que será na segunda terça-feira do mês devido aos feriados. O
Conselheiro André Luiz de Souza solicitou que fosse verificado as datas das reunião do
CAU/BR para não haver um conflito de datas. O Presidente do CAU/ES, Tito Carvalho
esclareceu que as reunião do CAU/BR ainda não foram definidas e em tese quando for para
Brasília tentará evitar os conflitos de datas.
ITEM VIII – Agenda das primeiras reuniões das Comissões Ordinárias e do Conselho
Diretor – O Presidente do CAU/ES Tito Carvalho solicita que sejam definidas as datas e
horários das primeiras reuniões das Comissões Ordinárias e da primeira reunião do Conselho
Diretor. Após discussão definiu-se que a Comissão de Ética e Disciplina se reunirá no dia 27
de janeiro de 2015, às 16 horas, que a Comissão de Exercício Profissional se reunirá no dia 21
de janeiro de 2015, às 17 horas, que a Comissão de Ensino e Formação Profissional se reunirá
no dia 03 de fevereiro de 2015, às 15 horas, que a Comissão de Planejamento, Finanças e Atos
Normativos se reunirá no dia 10 de fevereiro, às 18h30min, e que a primeira reunião do
Conselho Diretor se realizará no dia 21 de janeiro de 2015, quarta-feira, às 14 horas. A
Assessora do Plenário, Patricia Cordeiro, informa que todas as convocações são realizadas
através de e-mail com no mínimo sete dias de antecedência e confirmadas por telefone no dia
anterior a reunião, e que por solicitação da Conselheira convidada Aparecida Borges também
será enviada uma mensagem por WhatsApp.
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ITEM IX – Outros assuntos – O Presidente do CAU/ES, Tito Carvalho propõe que ao longo
desta gestão as discussões que ocorrerem dentro das Comissões Ordinárias sejam trazidas
para as Plenárias para uma ampliação do debate e que seja feita ao menos uma discussão
desta por Plenária. Sugere ainda que nas próximas quatro Plenárias sejam discutidas as
expectativas do grupo de Conselheiros em relação a cada uma das Comissões Ordinárias.
Informa que na próxima Plenária gostaria de apresentar a estrutura do CAU para os
Conselheiros. A Conselheira convidada Aparecida Borges sugere a presença dos
Conselheiros suplentes ao menos nestas quatro primeiras Plenárias para entenderem o
funcionamento do Conselho. Questiona ainda qual a finalidade das Comissões temporárias. O
Presidente do CAU/ES, Tito Carvalho explica que o Plenário pode instituir Comissões
especiais que vão tratar de temas específicos com uma duração específica, e essa Comissão
pode inclusive englobar não conselheiros, inclusive não arquitetos. Por fim, destaca que o
Conselheiro Federal Anderson Fioreti, na sua função de Coordenador da Comissão de Atos
Normativos do CAU/BR, preparou para os Conselheiro do CAU/BR uma apresentação sobre a
estrutura do CAU, com conceito geral de trabalho e demais informações relevantes, e se dispôs
a adaptar esta apresentação para o CAU/ES.
ITEM X – Encerramento - O Presidente do CAU/ES, Tito Carvalho parabeniza a todos os
presentes e esclarece que devido ao cumprimento da pauta com assuntos operacionais não
houve margem para maiores reflexões, mas se cabe deixar alguma expectativa pessoal é que
a gente tem nessa oportunidade do plenário, das sessões plenárias a possiblidade de debater
temas que afetem diretamente o exercício da arquitetura e do urbanismo e a produção de
qualidade, a gente percebe que tem muitos temas que podemos trazer e debater, e esse debate
pode também não ocorrer se não houver envolvimento. Já vivemos os dois lados aqui e isso
acontece em qualquer lugar, então o que eu posso dizer é que, de minha parte, sempre que eu
não tiver abrindo espaço necessário para algum debate, algum tema, fiquem à vontade para
trazer, para fomentar, quanto mais interessante for esse momento, melhor para todos,
cumpriremos melhor a nossa função. Não havendo outros assuntos a serem tratados, declara
encerrada a 25ª Sessão Plenária do CAU/ES. Para constar, eu, Fernanda Furtado
Semensato, secretária, lavrei a presente Ata, que será assinada por todos os conselheiros
titulares, para que reproduza os efeitos legais.

Vitória, 06 de Janeiro de 2015.

Arq. e Urb. André Tomoyuki Abe
Presidente Interino do CAU/ES

Fernanda Furtado Semensato
Secretária dos Trabalhos

Arq. e Urb. Alberto Bernabé Kirchmayer
Conselheiro Titular do CAU/ES

Arq. e Urb.Alexandre Cypreste Amorim
Conselheiro Titular do CAU/ES
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Arq. e Urb. Ana Paula Rabello Lyra
Conselheira Titular do CAU/ES

Arq. e Urb. Marco Antônio Cypreste
Romanelli
Conselheiro Titular do CAU/ES

Arq. e Urb. Regina Márcia Costa Signorelli
Conselheira Titular do CAU/ES
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Arq. e Urb. André Luiz de Souza
Conselheiro Titular do CAU/ES

Arq. e Urb. Paulo César Mendes Glória
Conselheiro Titular do CAU/ES

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

