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

ATA DA 49ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE MARÇO DE DOIS MIL E
DEZESSETTE.

1

Início:19h11min..........................................................................................................................

2

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

3

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

4

CEP: 29050-690........................................................................................................................

5

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

6

Estaduais: Arq. e Urb. Alexandre Cypreste Amorim, Arq. e Urb. André Luiz de Souza,

7

Arq. e Urb. André Tomoyuki Abe, Arq. e Urb. Marco Antônio Cypreste Romanelli, Paulo

8

César Mendes Glória e Arq. e Urb. Regina Márcia Costa Signorelli. Convidados: Arq. e

9

Urb. Clemir Regina Pela Meneghel e Arq. e Urb. Mônica Fittipaldi Binda (conselheiras

10

suplentes), Arq. e Urb. Anderson Fioreti de Menezes (conselheiro federal). Assessoria ao

11

Plenário e Secretaria: Patricia Cordeiro. Funcionária: Sandra Milanez Grechi. ................

12

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

13

sete 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. A conselheira

18

Regina Signorelli solicitou que acrescentasse um item de pauta sobre Reunião Prefeitura

19

da Serra. O presidente Tito Carvalho propôs alteração da ordem da pauta, ficando o item VI

20

– Reunião Prefeitura da Serra e o item X - Relatório administrativo/ financeiro do CAU/ES de

21

receitas e despesas referente ao mês de fevereiro de 2017. Após proposta de acréscimo de

22

item de alteração da ordem, o presidente Tito Carvalho submeteu a pauta a votação e

23

aprovação, sendo aprovada por unanimidade. ITEM IV – Processo CED-CAU/ES n°

24

101/2016 para julgamento e deliberação do Plenário – O presidente Tito Carvalho

25

solicitou que o relator do processo realizasse a leitura do relatório e parecer, aprovado por

26

unanimidade na 37ª reunião da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e

27

Urbanismo do Espírito Santo - CED-CAU/ES, realizada no dia 07 de março de 2017, na

28

sede do CAU/ES, que concluiu ter o denunciado infringido o inciso XII do artigo 18 da Lei n°
1

29

12.378/2010, e pela aplicação das penalidades de advertência reservada e multa de quatro

30

anuidades, previstas no subitem 7.1, inciso XII do anexo da Resolução CAU n.º 58, de 05 de

31

outubro de 2013. O presidente Tito Carvalho submeteu o Processo Ético- Disciplinar n°

32

101/2016 a julgamento com base nas informações do relatório e parecer da CED-CAU/ES,

33

tendo sido a denúncia julgada procedente, com aplicação das penalidades de advertência

34

reservada e multa de quatro anuidades, sendo aprovado por unanimidade. ITEM V –

35

Homologação do Relatório de Gestão 2016 – O presidente Tito Carvalho passou a

36

palavra para o coordenador Marco Romanelli que apresentou o relatório e fez a leitura da

37

Deliberação n.º 16/2017, de 27 de março de 2017, da Comissão de Planejamento, Finanças

38

e Atos Normativos, referente à análise e aprovação do Relatório de Gestão do CAU/ES, no

39

exercício de 2016. Após considerações dos conselheiros, o presidente Tito Carvalho

40

submeteu a Deliberação n.º16/2017 a votação e aprovação, sendo homologada por

41

unanimidade. Este documento será enviado ao CAU/BR e ao Tribunal de Contas da União

42

como forma de prestação de contas anual. ITEM VI – Prefeitura da Serra – O presidente

43

Tito Carvalho passou a palavra para a conselheira Regina Signorelli que informou que

44

assumiu, o início de março de 2017, o cargo de diretora de fiscalização de obras e posturas,

45

do município da Serra e esta semana, participou de uma reunião onde o Conselho Regional

46

de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo – CREA/ES foi convidado pela Prefeitura da

47

Serra, através do Secretário da Fazenda, Cláudio José Melo de Sousa, onde também

48

estavam presentes o secretário da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Tarcísio Bahia

49

de Andrade e o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Paulo Alfonso Menegueli, sendo

50

esta a segunda reunião realizada com o CREA/ES sobre uma parceria de Fiscalização no

51

município da Serra.

52

Signorelli propôs que o presidente Tito Carvalho agende uma reunião com o Secretário de

53

Desenvolvimento Urbano, Tarcísio Bahia de Andrade na Prefeitura da Serra para que o

54

CAU/ES faça parte desta parceria de fiscalização. ITEM VII – Processos de Dívida Ativa –

55

O presidente Tito Carvalho passou a palavra para a gerente geral, Patricia Cordeiro fez a

56

leitura da apresentação realizada pela coordenadora administrativa, Wiviane Broco, sobre

57

os processos de dívida ativa do CAU/ES. Informou que foram enviadas 88 notificações

58

administrativas para profissionais, 15 correspondências foram devolvidas, 21 profissionais

59

foram inscritos em dívida ativa, 17 processos foram encaminhados a assessoria jurídica

60

para promoção das execuções fiscais. Foram enviadas 20 notificações administrativas às

61

empresas inadimplentes. As notificações devolvidas serão publicadas no diário oficial da

62

união. A assessora jurídica Sandra Grechi informou sobre um julgado recente do Superior

63

Tribunal de Justiça - STJ que diz que a prescrição só inicia a partir do momento em que o

64

valor do débito atingir quatro anuidades, o que para o CAU/ES é muito importante tendo em

Após um extenso debate dos conselheiros, a conselheira Regina
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65

vista o prazo exíguo. ITEM VIII – Oficina de Auto Avaliação da Gestão do CAU/ES – O

66

presidente Tito Carvalho passou a palavra para a gerente geral, Patricia Cordeiro que

67

informou que foi encaminhado um convite e um link com o material da oficina, por e-mail,

68

para todos os conselheiros participarem da oficina de auto avaliação da gestão do CAU/ES

69

– Gespública, que será realizado de 26 a 28 de abril de 2017, no auditório do CAU/ES,

70

ministrado pelo instrutor por Esaú Mendes Sirqueira, indicado pelo CAU/BR. Informou que a

71

oficina está sendo realizada por todos os CAU/UFs e solicitou a confirmação de presença. A

72

conselheira Regina Signorelli questionou se esta oficina não seria exclusiva para os

73

CAU/UFs que aderiram ao Gespública, o presidente Tito Carvalho solicitou que este

74

questionamento fosse averiguado junto ao CAU/BR, e rever uma nova data para a

75

realização da oficina de auto avaliação da gestão do CAU/ES. ITEM IX – Parceria com

76

Sebrae-ES – O presidente Tito Carvalho relatou que participou da 1º Seminário Smart

77

Cities “Cidades Inteligentes e Humanas”, promovida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às

78

Micro e Pequenas Empresas – Sebrae-ES, no dia 21 de março de 2017, no hotel Golden

79

Tulip Porto Vitória. E informou que foi convidado para fazer parte de uma reunião sobre o

80

tema da palestra, com o diretor Rui Dias, no dia 14 de março de 2017, onde os eventos do

81

Sebrae, nacionalmente, estão voltados para compreender melhor a dinâmica da cidade no

82

entendimento de que sem uma cidade funcionando adequadamente, não haverá negócio

83

funcionando ou desenvolvimento econômico. Informou que tem outra reunião agendada com

84

o Sebrae-ES na próxima semana para detalhar o evento em parceria com o CAU/ES, e que

85

este tema foi debatido na reunião do Conselho Diretor, na data de hoje. O presidente Tito

86

Carvalho ressaltou que na próxima sessão plenária apresentará um detalhamento do

87

evento que vida atingir não os arquitetos e urbanistas, como também, os gestores públicos e

88

a sociedade de modo geral. ITEM X – Relatório administrativo/ financeiro do CAU/ES de

89

receitas e despesas referente ao mês de fevereiro de 2017 – O presidente Tito Carvalho

90

sugeriu transferir este ponto de pauta para a próxima sessão plenária, considerando a

91

extensão dos debates, sendo aprovado por unanimidade. ITEM XI – Outros Assuntos – O

92

presidente Tito Carvalho relatou que representou o CAU/ES em uma reunião, com a

93

presença entre 60 a 80 arquitetos e urbanistas do município de Linhares/ES, no dia 22 de

94

março de 2017, na Faculdade Pitágoras Linhares. Informou que estes profissionais têm

95

realizado reuniões para debater temas relacionados a arquitetura e urbanismo e convidaram

96

o CAU/ES para debater sobre fiscalização, campanha de valorização profissional,

97

representação em conselho de Plano Diretor Municipal – PDU e associação ao norte do

98

Estado. O presidente Tito Carvalho informou que convidou o Instituto de Arquitetos do

99

Brasil, Departamento do Espírito Santo – IAB/ES e o Sindicato de Arquitetos e Urbanistas no

100

Estado do Espírito Santo - Sindarq-ES para participar dos debates em Linhares/ES. No final
3

101

do dia, o presidente Tito Carvalho ministrou uma palestra para os Estudantes de

102

Arquitetura e Urbanismo, na Faculdade Pitágoras Linhares. Informou também que recebeu

103

as arquitetas e urbanistas Elyzabeth Salume Lima e Grace Rodrigues Queiroz, na sede do

104

CAU/ES, que atuam em Domingos Martins e Santa Teresa, com os mesmos

105

questionamentos que os profissionais de Linhares. A conselheira suplente, Mônica

106

Fittipaldi relatou sobre a sua atuação, como representante do CAU/ES, no Conselho do

107

Plano Diretor Municipal de Castelo e ressaltou da necessidade do CAU/ES se posicionar em

108

todas as cidades do Espírito Santo. A conselheira suplente, Clemir Meneghel elogiou os

109

representantes do CAU/ES, arquitetos e urbanistas João Lemos Cordeiro Sayd e Susie

110

Fonseca de Souza, no Conselho do Plano Diretor Municipal de Vitória, pelo engajamento e

111

propostas apresentadas. A conselheira Regina Signorelli propôs um ponto de pauta para a

112

próxima sessão plenária ordinária, sobre as representações do CAU/ES para debater o

113

tema, e a partir de um posicionamento, os representantes serão convidados para um evento

114

no CAU/ES. O presidente Tito Carvalho submeteu a proposta, da conselheira Regina

115

Signorelli, a votação e aprovação, sendo aprovada por unanimidade. ITEM XII -

116

Encerramento - O presidente Tito Augusto Abreu de Carvalho agradeceu a presença de

117

todos e declarou encerrada a quadragésima nona Sessão Plenária Ordinária do CAU/ES.

118

Para constar, eu, Márcia Martins Angeli, que após ouvir a gravação, lavrei a presente Ata,

119

que será assinada por todos os conselheiros no exercício da titularidade, para que

120

reproduza os efeitos legais.
Vitória, 28 de março de 2017.

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

Márcia Martins Angeli
Responsável pela transcrição da Ata

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

Arq. e Urb. André Luiz de Souza
Conselheiro 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. Paulo César Mendes Glória
Conselheiro Titular do CAU/ES

Arq. e Urb. Regina Márcia Costa Signorelli
Conselheira Titular do CAU/ES

121
4

