
1 
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

 
ATA DA 34ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 
DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA NO DIA DEZESSETE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E 
QUINZE. 
 

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

Término: 22h.............................................................................................................................. 2 

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

CEP: 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.  André Luiz de Souza, Arq. e Urb. André Tomoyuki Abe, Arq, e Urb. 7 

Marco Antônio Cypreste Romanelli, Arq. e Urb. Paulo César de Mendes Glória e Arq. e 8 

Urb. Regina Márcia Costa Signorelli. Convidados: Arq. e Urb. Lucas Damm Cuzzuol 9 

(Diretor Regional da Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do 10 

Brasil - FENEA). Assessoria ao Plenário:  Patricia Cordeiro. Secretaria: Wiviane 11 

Lombardi Broco........................................................................................................................  12 

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

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

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

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

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

conselheiros que desejassem a oportunidade de sugestão de modificação. Não havendo 18 

manifestação submeteu a pauta à votação e aprovação, sendo aprovada por unanimidade. 19 

ITEM IV – Prestação de contas 3º trimestre CAU/ES – O presidente Tito Carvalho 20 

passou a palavra para o coordenador Alexandre Amorim relatou sobre a análise da 21 

prestação de contas do 3º trimestre realizada na Comissão de Planejamento, Finanças e 22 

Atos Normativos – CPFA-CAU/ES e passou a palavra para a coordenadora administrativa e 23 

financeira, Wiviane Broco, que apresentou o relatório e fez a leitura da Deliberação n.º 24 

08/2015, da CPFA-CAU/ES, de 17 de novembro de 2015, referente a análise e aprovação 25 

da prestação de contas do terceiro trimestre no exercício de 2015. Informou que a referida 26 

prestação de contas será enviada ao CAU/BR e passará por análise e manifestação da Ata 27 

Contabilidade, que presta serviços ao Conselho Federal. Após considerações dos 28 
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conselheiros Alexandre Amorim e Marco Romanelli e esclarecimentos por parte da 29 

coordenadora administrativa e financeira Wiviane Broco, o presidente Tito Carvalho 30 

submeteu a Deliberação n.º 08/2015 da CPFA-CAU/ES a votação e aprovação, sendo 31 

homologada por unanimidade. ITEM V – Reunião CPFI-CAU/BR – O presidente Tito 32 

Carvalho relatou sobre a reunião do CAU/ES com a Comissão de Planejamento e Finanças 33 

- CPFI-CAU/BR em Brasília, ocorrida em 05 de novembro de 2015, apresentando uma 34 

projeção de slides. Informou que 45 dias antes solicitamos a vinda do conselheiro federal do 35 

CAU/ES, Anderson Fioreti  para uma reunião no CAU/ES, quando foi decidida a reunião em 36 

Brasília para, em termos gerais, externar algumas preocupações traduzidas nesses slides. 37 

Juntamente com o presidente Tito Carvalho, estavam presente o conselheiro Marco 38 

Romanelli, toda a Comissão de Planejamento, Finanças – CPFI-CAU/BR, os diretores 39 

financeiro e administrativo e um consultor, todos do CAU/BR. Informou que os mesmos 40 

slides foram apresentados em Brasília e que, mais que tudo, percebemos que nossa 41 

primeira reunião aqui funcionou como um alerta ao CAU/BR para indícios consistentes de 42 

uma queda significativa da receita em vários CAU/UF. Como resultado da reunião, ficou 43 

claro que a segunda reprogramação orçamentária do CAU/ES para 2015, prevendo queda 44 

significativa no orçamento, faz todo o sentido. ITEM VI – Incidente SAMARCO – O 45 

presidente Tito Carvalho solicitou ao conselheiro Alexandre Amorim relatasse sobre o 46 

incidente do rompimento da barragem na empresa Samarco, que aconteceu no dia 05 de 47 

novembro de 2015, considerando que o mesmo reside e trabalha na cidade de Colatina/ES, 48 

que foi atingida pelo incidente. O conselheiro Alexandre Cypreste relatou que quando a 49 

lama do rompimento da barragem chegar pelo leito do Rio Doce, a cidade de Colatina/ES e 50 

o abastecimento de água será interrompida. Informou que vários alunos do curso de 51 

arquitetura e urbanismo estão envolvidos no projeto Arca de Noé, criado para retirar e salvar 52 

as espécies de peixes no Rio Doce. Mediante a gravidade o incidente, que atingiu pelo 53 

menos dois Estados: O Espírito Santo e Minas Gerais, o presidente Tito Carvalho propôs 54 

um contato com a Comissão de Política Urbana e Ambiental – CPUA-CAU/BR para visita in 55 

loco, fazer um levantamento técnico e elaborar de um documento para um posicionamento 56 

público sobre os aspectos sociais e econômicos e ambientais das cidades atingidas. Propôs 57 

também que este tema seja pautado para a próxima sessão plenária para que haja um 58 

tempo hábil de tratar este assunto no âmbito nacional. Os conselheiros aprovaram as 59 

propostas. ITEM VII – Jornada Urbenere / Foto / Relato / Relacionamento ALES, Câmara 60 

de Vitória e Vila Velha / Carta de Vitória Cidades Sustentáveis – O presidente Tito 61 

Carvalho relatou sobre o evento Jornada Urbenere, organizado pelo CAU/ES e Rede 62 

Urbenere, realizada no dia 09 e 10 de novembro de 2015, no auditório da sede do CAU/ES. 63 

Informou que em função da pauta,  falou na Tribuna do Povo, na sessão plenária da 64 
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Assembleia Legislativa do Espírito Santo – ALES, sobre metropolização e por consequência 65 

foi convidado para participar de uma palestra sobre mobilidade e metropolização. Participou 66 

também de duas discussões sobre acessibilidade, na Câmara de Vereadores de Vitória. A 67 

convite do deputado estadual Rodrigo Coelho, participará, juntamente, com o conselheiro 68 

Marco Romanelli de uma discussão de uma proposta de legislação sobre edificações. O 69 

presidente Tito Carvalho apresentou a pesquisa sobre a Jornada Urbenere, que teve um 70 

resultado positivo dos participantes do evento. Informou que devido à extensa quantidade de 71 

informações, a “Carta de Vitória”, sobre a cidade sustentável será publicada após 72 

finalização. A conselheira Regina Signorelli relatou sobre a satisfação em participar da 73 

Jornada Urbenere. O conselheiro Alberto Kirchmayer lamentou que por motivos 74 

profissionais não participou da Jornada Urbenere, e parabenizou a forma econômica que foi 75 

conduzida o evento, repercutindo positivamente na Comissão de Planejamento, Finanças e 76 

Atos Normativos – CPFA-CAU/ES. O conselheiro Alexandre Cypreste, também lamentou 77 

que por motivos profissionais também não participou do evento. ITEM VIII – Campanha de 78 

Valorização Profissional – Ao analisar as campanhas de valorização profissional 79 

realizadas pelo CAU/ES, o presidente Tito Carvalho propôs elaborar uma campanha de 80 

baixo custo, alta visibilidade, foco na cidade e na sociedade. Fazer um movimento na rua 81 

com entrega de folders sobre acessibilidade e sustentabilidade e a realização de palestra e 82 

passeio ciclístico na orla de Camburi, Vitória, na semana em comemoração ao dia do 83 

arquiteto e urbanista. Informou que na reunião do Colegiado das Entidades dos Arquitetos e 84 

Urbanistas do Espírito Santo – CEAU-ES, onde participaram os presidentes do Instituto de 85 

Arquitetos do Brasil, Departamento do Espírito Santo - IAB/ES, do Sindicato de Arquitetos e 86 

Urbanistas no Estado do Espírito Santo - Sindarq-ES e do CAU/ES, ficou definido em fazer 87 

um movimento coletivo para campanha de valorização profissional. E em reunião com o 88 

diretor da Diretor Regional da Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e 89 

Urbanismo do Brasil - FENEA, o estudante de arquitetura e urbanismo, Lucas Damm 90 

Cuzzuol, e outros estudantes de arquitetura e urbanismo, para envolvê-los nesta ação, foi 91 

sugerido uma oficina de parcket.  Lucas Damm Cuzzuol relatou que este evento foi recebido 92 

com um grande apoio do Centro Acadêmico Zanini Caldas, dos alunos da faculdade Multivix 93 

e também pela organização do Encontro Regional dos Estudantes de Arquitetura – EREA, 94 

que irá acontecer em Vitória, no ano de 2016. Disse que a proposta é realizar uma oficina 95 

para produzir um parcket, com a utilização de pallet, que seja instalado com todo o 96 

mobiliário do calçadão de Camburi e posteriormente o parcket seria instalado no 97 

estacionamento do Kayana Bar, em Jardim Camburi, Vitória. O presidente Tito Carvalho 98 

ressaltou que para desmontar o parcket na orla de Camburi e instalar em Jardim Camburi 99 

será um movimento específico dos estudantes de arquitetura e urbanismo. Lucas Damm 100 
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Cuzzuol relatou que este evento foi recebido com um grande apoio do Centro Acadêmico 101 

Zanini Caldas, dos alunos da faculdade Multivix e também pela organização do Encontro 102 

Regional dos Estudantes de Arquitetura – EREA, que irá acontecer em Vitória, no ano de 103 

2016. Disse que a proposta é realizar uma oficina para produzir um parcket que seja 104 

instalado com todo o mobiliário do calçadão de Camburi e posteriormente o parcket seria 105 

instalado no estacionamento do Kayana Bar, em Jardim Camburi, Vitória. O presidente Tito 106 

Carvalho ressaltou que para desmontar o parcket na orla de Camburi e instalar em Jardim 107 

Camburi será um movimento específico dos estudantes de arquitetura e urbanismo. Após 108 

considerações dos conselheiros em relação da data do evento e a dotação orçamentária 109 

para realização do evento, o presidente Tito Carvalho submeteu a proposta da realização 110 

da Campanha de Valorização Profissional em comemoração ao dia do Arquiteto e Urbanista 111 

a votação e aprovação, sendo aprovado por unanimidade. ITEM IX – Patrocínio palestra 112 

Câmara de vereadores de Vitória / Serjão – O presidente Tito Carvalho relatou que o 113 

vereador Serjão Magalhães, da Câmara de vereadores de Vitória esteve na sede do 114 

CAU/ES para solicitar um patrocínio no valor de R$4.000,00 (quatro mil reis) para viabilizar a 115 

vinda do palestrante argentino, o arquiteto e urbanista Willy Muller. O vereador informou que 116 

a Câmara de Vitória irá receber a proposta do projeto de lei para o Plano de 117 

Desenvolvimento de Vitória, em dezembro de 2015 e farão um ciclo de dez debates em 118 

março de 2016. A palestra com debate público será no Tribunal de Contas, envolvendo o 119 

maior segmento possível da sociedade. Sendo dividido entre o CAU/ES e o Conselho 120 

Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo – CREA/ES, com a justificativa que 121 

embora a Câmara de vereadores de Vitória tenha recursos, por questão administrativa não 122 

conseguiria aplicar nessa oportunidade. Solicitou R$4.000,00, sendo a metade do custo, 123 

com estimativa de €$ 2.000,00. A palestra seria no dia 09 de dezembro de 2015 e faria parte 124 

da comemoração do dia do engenheiro, 11 de dezembro e ao dia do arquiteto e urbanista, 125 

15 de dezembro. ITEM X – Relato Fórum de Ensino – O presidente Tito Carvalho passou 126 

a palavra para o conselheiro Alexandre Amorim que relatou sobre Fórum de Ensino, 127 

realizado no dia 23 de outubro de 2015, das 14h às 16h30min, no auditório da sede do 128 

CAU/ES. O Fórum de Ensio foi uma demanda e uma decisão de ação proposta pela 129 

Comissão de Ensino e Formação Profissional – CEF-CAU/ES, com o tema “Atribuição 130 

Plena”, ministrada pelo palestrante Arq. e Urb. Gogliardo Vieira Maragno, do Mato Grosso 131 

do Sul. Estavam presentes professores e coordenadores de Instituições de Ensino Superior 132 

– IES, que oferecem curso de Arquitetura e Urbanismo, com o objetivo de debater sobre  133 

atribuição plena na formação arquiteto e urbanista. Após a palestra, o palestrante Gogliardo 134 

Maragno fez uma explanação, sobre o histórico da profissão do arquiteto e urbanista e um 135 

histórico sobre legislação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e a do 136 



5 
 

CAU, o que está posto na Resolução CAU n.º 21/2012. Após o debate foi realizado uma 137 

pesquisa de avaliação sobre o evento. A CEF-CAU/ES considerou um sucesso o evento, 138 

onde o CAU/ES teve a oportunidade de aprofundar o debate sobre o tema com um publico 139 

presente. O conselheiro Alexandre Amorim ressaltou que, de um lado a gente tem uma 140 

legislação do conselho que nos dá uma série de atribuições, mas percebemos que as 141 

faculdades, nas suas matrizes curriculares de curso, não temos o ensino abrangendo todas 142 

aquelas atribuições. Relatou que ainda temos muitas faculdades que ainda não formaram a 143 

sua primeira turma e, dessa forma, estamos começando o ensino de Arquitetura e 144 

urbanismo em várias faculdades, e com essas discussões podemos expandir aos 145 

professores de mais faculdades, até como uma reflexão, sobre o que estamos ensinando 146 

nas nossas faculdades, e qual a relação disso com essas atribuições que estão colocadas 147 

pela nossa resolução. Informou que irá solicitar ao palestrante Gogliardo Maragno  o 148 

conteúdo da palestra par disponibilizar aos interessados. O conselheiro Marco Romanelli 149 

fez algumas considerações em relação as disciplinas oferecidas nas IES e aprovadas pelo 150 

Ministério da Educação e as atribuições que constam na lei do CAU. O presidente Tito 151 

Carvalho parabenizou a CEF-CAU/ES pelo sucesso do evento realizado e propôs provocar 152 

as IES para construir uma agenda coletiva, uma para alunos e outra para professores para 153 

dar continuidade a este debate tão importante para a formação dos profissionais arquitetos e 154 

urbanistas. ITEM XI - Outros assuntos – O presidente Tito Carvalho passou a palavra 155 

para o conselheiro André Abe que convidou todos os presentes para participar do Conselho 156 

Superior – COSU do IAB/ES, em janeiro, inclusive da organização. Informou que houve 157 

modificação da programação, por sugestão do arq. e urb. Anderson Fioreti de Menezes, que 158 

será um projeto cultural, com ciclo de palestras e homenagens aos arquitetos e urbanistas 159 

Carlos Maximiliano Fayet (in memória), Paulo Mendes da Rocha e provavelmente o 160 

Alexandre Feu Rosa. O presidente Tito Carvalho ressaltou que gostaria de fazer também 161 

uma homenagem, nomeando o auditório da sede do CAU/ES, “Carlos Maximiliano Fayet”. 162 

Personalidade que participou ativamente dos debates para a criação do CAU. Os 163 

conselheiros, Alexandre Amorim e Regina Signorelli sugeriram uma confraternização na 164 

última sessão plenária do CAU/ES, no dia 22 de dezembro de 2015, entre os conselheiros 165 

do IAB/ES, do Sindarq-ES e do CAU/ES, onde os interessados podem confirmar presença e 166 

escolherem o local da confraternização, no grupo do WhatsApp dos conselheiros do 167 

CAU/ES. ITEM XII - Encerramento - O presidente do CAU/ES, Tito Carvalho agradeceu a 168 

presença de todos, parabenizou a equipe e declarou encerrada a trigésima quarta Sessão 169 

Plenária Ordinária do CAU/ES. Para constar, eu, Márcia Martins Angeli, que após ouvir a 170 

gravação, lavrei a presente Ata, que será assinada por todos os conselheiros no exercício 171 

da titularidade, para que reproduza os efeitos legais. 172 
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Vitória, 17 de novembro de 2015. 

 
 

 
 
 

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

 
 
 

Márcia Martins Angeli 
Responsável pela transcrição da Ata 
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Conselheiro Titular do CAU/ES 
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