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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

 
ATA DA 31ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA NO DIA DEZOITO DE AGOSTO DE DOIS MIL E QUINZE. 
 

 
Início: 19h................................................................................................................................... 1 

Término: 22h30min.................................................................................................................... 2 

Local: Auditório da Sede do CAU/ES, Rua Hélio Marconi, 58, Bento Ferreira, Vitória, ES, CEP: 3 

29050-690......................................................................................................................... 4 

Presenças: Arq. e Urb. Tito Augusto Abreu de Carvalho (Presidente). Conselheiros 5 

Estaduais: Arq. e Urb. Alberto Bernabé Kirchmayer, Arq. e Urb. Alexandre Cypreste 6 

Amorim, Arq. e Urb. Ana Paula Rabello Lyra, Arq. e Urb. André Tomoyuki Abe, Arq, e Urb. 7 

Marco Antônio Cypreste Romanelli e Arq. e Urb. Regina Márcia Costa Signorelli. 8 

Convidados: Arq. e Urb. Tatiane Zanoni Alvarenga e Arq. e Urb. José Carlos Neves 9 

Loureiro (Presidente do Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Estado do Espírito Santo – 10 

Sindarq-ES). Arq. e Urb. Assessoria ao Plenário:  Wiviane Lombardi Broco Secretaria: 11 

Anna Carolina Perim Simonassi. Funcionários: Hemelly Tomassi de Oliveira.................. 12 

ITEM I – Verificação do quórum – Constatado o quórum regimental com a presença de sete 13 

conselheiros. ITEM II – Execução do Hino Nacional Brasileiro – O presidente Tito Carvalho 14 

convidou a todos para ficarem de pé e entoar o Hino Nacional Brasileiro. ITEM III - Abertura 15 

dos trabalhos e aprovação da pauta – O presidente Tito Carvalho declarou abertos os 16 

trabalhos, agradeceu a presença de todos e fez a leitura da pauta, dando aos conselheiros 17 

que desejassem a oportunidade de sugestão de modificação. A conselheira Regina 18 

Signorelli solicitou adiamento do item X - Relato do primeiro Seminário da COA-CAU/BR para 19 

a próxima plenária e sugeriu alteração na ordem da pauta. Após alterações, o presidente 20 

submeteu a pauta a votação e aprovação, sendo aprovada por unanimidade. ITEM IV – 21 

Leitura e aprovação da Ata da 27ª Sessão Plenária Ordinária – Após leitura e 22 

considerações, o presidente Tito Carvalho submeteu a ata da vigésima Sétima Sessão 23 

Plenária Ordinária do CAU/ES a votação e aprovação, sendo aprovada por unanimidade. 24 

ITEM V - Homologação da Deliberação n.º 04/2015 - Reprogramação Orçamentária do 25 

CAU/ES – O presidente Tito Carvalho passou a palavra para o coordenador Alberto 26 

Kirchmayer que fez a leitura da Deliberação n.º 04/2015, da Comissão de Planejamento, 27 

Finanças e Atos Normativos – CPFA-CAU/ES que aprova a Reprogramação do Plano de Ação 28 
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e Orçamento do CAU/ES 2015. Após considerações dos conselheiros e apresentação da 29 

reprogramação realizada pela coordenadora administrativa e financeira Wiviane Broco, o 30 

presidente Tito Carvalho submeteu a Deliberação n.º 04/2015 a votação e aprovação, sendo 31 

homologada por unanimidade. A coordenadora administrativa e financeira, Wiviane Broco 32 

informou que a referida reprogramação após homologada pelo CAU/BR será enviada aos 33 

conselheiros do CAU/ES, assim como os responsáveis de cada setor para acompanhamento 34 

e execução do mesmo. ITEM VI - Homologação da Deliberação n° 03/2015 da CEP-35 

CAU/ES que estabelece critérios para análise e aprovação de anulação de Registro de 36 

Responsabilidade Técnica - RRT – O presidente Tito Carvalho passou a palavra para o 37 

coordenador Marco Romanelli que fez a leitura da Deliberação n.º 03/2015, da Comissão de 38 

Exercício Profissional – CEP-CAU/ES, que estabelece critérios para análise e aprovação de 39 

anulação de Registro de Responsabilidade Técnica – RRT. Após considerações dos 40 

conselheiros e esclarecimentos por parte do coordenador da CEP-CAU/ES, Marco 41 

Romanelli, o presidente Tito Carvalho submeteu a Deliberação n.º 03/2015 a votação e 42 

aprovação, sendo homologada por unanimidade. ITEM VII - Homologação da Deliberação 43 

n° 04/2015 da CEP-CAU/ES que estabelece critérios para a fiscalização de leigo – O 44 

presidente Tito Carvalho passou a palavra para o coordenador Marco Romanelli, que fez a 45 

leitura da Deliberação n.º 04/2015, da Comissão de Exercício Profissional – CEP-CAU/ES, 46 

que estabelece critérios para fiscalização de leigo. Após considerações dos conselheiros e 47 

esclarecimentos por parte do coordenador da CEP-CAU/ES, Marco Romanelli, o presidente 48 

Tito Carvalho submeteu a Deliberação n.º 04/2015 a votação e aprovação, sendo 49 

homologada por unanimidade. ITEM VIII - Relato da representante do CAU/ES na Câmara 50 

de Patrimônio Arquitetônico Bens Móveis e Acervos da Secretaria de Estado de Cultura 51 

– O presidente Tito Carvalho passou a palavra para a representante do CAU/ES na Câmara 52 

de Patrimônio Arquitetônico Bens Móveis e Acervos da Secretaria de Estado de Cultura, arq. 53 

e urb. Tatiane Zanoni Alvarenga fez uma apresentação da sua formação acadêmica e 54 

profissional e sobre a sua atuação como representante do CAU/ES entre o período de 55 

dezembro de 2014 a dezembro de 2016, onde são analisados e aprovados os projetos de 56 

intervenções nos sítios históricos. Atualmente há cinco sítios históricos tombados: Muqui, São 57 

Mateus, Santa Leopoldina, São Pedro do Itabapoana e Itapina. Ressaltou que o caso mais 58 

grave é o projeto de intervenção de Santa Teresa, onde se pretende demolir um casarão para 59 

construção de uma ponte. O juiz decretou que o prefeito apresente os estudos de impacto 60 

ambiental, estudo de mobilidade urbana junto com a conclusão da Secretaria de Estado da 61 

Cultura. Informou que foram realizadas duas visitas técnicas no local e que na última plenária 62 

do Conselho de Cultura foi criada a comissão de 120 dias para poder desenvolver os projetos 63 

para realizar um levantamento do uso do solo, tipologia, gabarito, área de preservação, 64 
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preservação de imóveis, perfil fundiário, as poligonais de preservação e o entorno ambiental. 65 

Relatou também, sobre a retirada das pedras marroadas do Porto de São Mateus, onde 66 

participou de uma audiência pública e se colocaram à disposição da Prefeitura de São Mateus 67 

para fazer e apresentar um projeto para solucionar o problema sem pavimentação asfáltica, 68 

com um prazo de 120 dias para entregar o projeto. Após as considerações dos conselheiros, 69 

o presidente Tito Carvalho agradeceu a participação e o esforço realizado pela representante 70 

do CAU/ES, Tatiane Alvarenga para esclarecer sobre as questões específicas que estão 71 

ocorrendo na Secretaria Estadual de Cultura. ITEM IX - Resolução CAU n° 51/2013 – O 72 

presidente Tito Carvalho relatou que ficou acordado entre o Instituto de Arquitetos do Brasil, 73 

Departamento do Espírito Santo – IAB/ES, o Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Estado 74 

do Espírito Santo e o CAU/ES a produção de um documento (minutado pelo conselheiro 75 

Alexandre Amorim) que seria encaminhado às prefeituras para orientar sobre a Resolução 76 

CAU n.º 51/2013. Informou que no Fórum de Presidentes do CAU, o presidente do CAU/BR, 77 

Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz esteve presente, e foram tratadas duas questões: Reversa 78 

Técnica e a Resolução CAU n.º 51/2013. No âmbito da Resolução foi informado que o 79 

CONFEA está elaborando um ofício para oficiar todos os municípios do Brasil. Os presidentes 80 

do CAU sugeriram que o CAU/BR oficiasse as prefeituras. O presidente do CAU/BR, Haroldo 81 

Queiroz se colocou à disposição para os CAU/UF que quisessem utilizar esse ofício do 82 

CAU/BR. Após considerações dos conselheiros e do presidente do Sindarq-ES, José Carlos 83 

Loureiro não houve um consenso sobre o envio do ofício. O presidente Tito Carvalho propôs 84 

que seja estabelecido um compromisso de uma nova discussão coletiva para decidir sobre 85 

esta questão. ITEM X - Relato do 1° Seminário da COA-CAU/BR – Retirado de pauta 86 

conforme solicitado e aprovado. ITEM XI - Relato do 1° Encontro da CPFI-CAU/BR – O 87 

presidente Tito Carvalho sugeriu transferir este ponto de pauta para a próxima sessão 88 

plenária, considerando a extensão dos debates sobre outros itens apresentados nesta 89 

Sessão Plenária Ordinária, sendo aprovado por unanimidade. ITEM XII - Relato do 90 

Seminário Nacional de Alinhamento das Comissões de Ensino – O presidente Tito 91 

Carvalho sugeriu transferir este item de pauta para a próxima sessão plenária, 92 

considerando a extensão dos debates sobre as novas Resoluções n° 51/2013, sendo 93 

aprovado por unanimidade. ITEM XIII - Contribuições para a reformulação do 94 

regulamento eleitoral nacional (prazo: 03 de junho de 2015) – protocolo nº 241932/2015 95 

– O presidente Tito Carvalho sugeriu transferir este item de pauta para a próxima sessão 96 

plenária, considerando a extensão dos debates sobre as novas Resoluções n° 51/2013, 97 

sendo aprovado por unanimidade. ITEM XIV - Relato da reunião com Arquitetos em 98 

05/05/2015 – O presidente Tito Carvalho sugeriu transferir este item de pauta para a 99 

próxima sessão plenária, considerando a extensão dos debates sobre as novas Resoluções 100 
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n° 51/2013, sendo aprovado por unanimidade. ITEM XV - Relato do curso do Sebrae - O 101 

presidente Tito Carvalho sugeriu transferir este ponto de pauta para a próxima sessão 102 

plenária, considerando a extensão dos debates sobre as novas Resoluções n° 51/2013, 103 

sendo aprovado por unanimidade. ITEM XVI – Programação Orçamentária de 2016 – O 104 

presidente Tito Carvalho passou a palavra para o coordenador Alberto Kirchmayer que 105 

sugeriu como forma de otimizar os trabalhos futuros que se realize um planejamento de ações 106 

a serem realizadas de acordo com o calendário de prazos enviado pelo CAU/BR. A 107 

conselheira Regina Signorelli informou que todas as comissões e o presidente deveram 108 

receber orientações para elaboração de projetos e/ou atividades que irão compor o plano de 109 

ação e orçamento encaminhando o mesmo à Comissão de Planejamento,  Finanças e Atos 110 

Normativos – CPFA-CAU/ES. A coordenadora administrativa e financeira Wiviane Broco 111 

informou que a elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU/Es assim como sua 112 

reprogramação são feitos segundo o que consta nas Diretrizes para Elaboração do Plano de 113 

Ação e Orçamento do CAU, enviado pelo CAU/BR. Após considerações dos conselheiros o 114 

presidente Tito Carvalho ressaltou quão importante é o Planejamento Estratégico do CAU/ES 115 

na construção das ações do conselho e que isso esteja disseminado entre todos e submeteu 116 

proposta de realização de uma reunião com data a definir para debater o Planejamento 117 

Estratégico para elaboração orçamentária de 2016 à votação e aprovação, sendo aprovado 118 

por unanimidade. ITEM XVII - Outros assuntos – O presidente Tito Carvalho parabenizou o 119 

Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Espírito Santo – IAB/ES pela iniciativa de 120 

sediar o Conselho Superior – COSU, em janeiro de 2016. O conselheiro André Abe relatou o 121 

processo para sediar o COSU e informou que as datas da programação preliminar são: 27 de 122 

janeiro – reunião dos presidentes, 28 de janeiro – plenária e no dia 29 de janeiro – plenária, 123 

palestra magna e uma homenagem para o arq. e urb. Carlos Maximiliano Fayet (in memória). 124 

ITEM XVIII - Encerramento - O presidente do CAU/ES, Tito Carvalho agradeceu a presença 125 

de todos, parabenizou a equipe e declarou encerrada a trigésima primeira Sessão Plenária 126 

Ordinária do CAU/ES. Para constar, eu, Márcia Martins Angeli, que após ouvir a gravação, 127 

lavrei a presente Ata, que será assinada por todos os conselheiros no exercício da titularidade, 128 

para que reproduza os efeitos legais. 129 
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Vitória, 18 de agosto de 2015. 

 
 

 
 
 

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

 
 
 

Márcia Martins Angeli 
Responsável pela transcrição da Ata 



5 
 

 
 
 
 

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

 
 

 
 

Arq. e Urb. Alexandre Cypreste Amorim 
Conselheiro Titular do CAU/ES 

 
 

 
 

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

 
 
 

 
Arq. e Urb. André Tomoyuki Abe 

Conselheiro 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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