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

ATA DA 52ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA NO DIA VINTE DE JUNHO DE DOIS
MIL E DEZESSETE.
1

Início:19h10min.................................................................................................................................

2

Término: 22h20min...........................................................................................................................

3

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

4

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, Arq. e

7

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

8

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

9

Urb. Eduardo Pasquinelli Rocio (conselheiro federal suplente). Assessoria ao Plenário: Patricia

10

Cordeiro. Secretaria: Wiviane Lombardi Broco. Funcionárias: Sandra Milanez Grechi ..........

11

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

12

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

13

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

14

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

15

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

16

desejassem a oportunidade de sugestão de modificação. O conselheiro federal Eduardo Rocio

17

solicitou que acrescentasse um item de pauta sobre Relato da Comissão de Relações

18

Internacionais do CAU/BR. Após acréscimo de item, o presidente Tito Carvalho submeteu a

19

pauta a votação e aprovação, sendo aprovada por unanimidade. ITEM IV – Processo CED-

20

CAU/ES nº 047/2015 para julgamento e deliberação do Plenário – O presidente Tito

21

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

22

por unanimidade na 39ª reunião da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e

23

Urbanismo do Espírito Santo – CED-CAU/ES, realizada no dia 02 de maio de 2017, na sede do

24

CAU/ES, que concluiu ter o denunciado infringido as regras dos subitens 1.2.1 e 5.2.10 do

25

Código de Ética e Disciplina do CAU, bem como o disposto no inciso I do artigo 18 da Lei

26

n°12.378/2010 e pela aplicação das penalidades de advertência reservada e multa de sete

27

anuidades, previstas no anexo da Resolução CAU n.º58, de 05 de outubro de 2013. O

28

presidente Tito Carvalho submeteu o Processo Ético- Disciplinar n° 047/2015 a julgamento com

29

base nas informações do relatório e parecer da CED-CAU/ES, tendo sido a denúncia julgada
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30

procedente, com aplicação das penalidades de advertência reservada e multa de sete

31

anuidades, sendo aprovado por unanimidade. ITEM V – Relatório administrativo/ financeiro

32

do CAU/ES de receitas e despesas referentes a maio de 2017 – O presidente Tito Carvalho

33

passou a palavra para a coordenadora administrativa e financeira Wiviane Broco, que

34

apresentou o relatório de receitas e despesas do CAU/ES referente ao mês de maio de 2017.

35

Informou que o material apresentado seguirá anexo a ata desta sessão plenária. A conselheira

36

Regina Signorelli solicitou para próxima sessão plenária comparativo com outros CAU/UF que

37

demonstre a adimplência/inadimplência. ITEM VI – Evento com os representantes do CAU/ES

38

– O presidente Tito Carvalho relatou que este tema partiu de uma solicitação da conselheira

39

Regina Signorelli, com o objetivo de tratar basicamente dos representantes do CAU/ES nas

40

diversas instituições. Informou que esta solicitação gerou um documento elaborado pelo CAU/ES

41

com contribuições do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Espírito Santo – IAB/ES.

42

Informou também que os conselheiros, Marco Romanelli e Mônica Fittipaldi ficaram responsáveis

43

em desenvolver um evento para os representantes do CAU/ES e para os representantes do

44

IAB/ES, caso haja interesse em participar. O conselheiro Marco Romanelli relatou que será um

45

Seminário de Representação nos Conselhos Municipais, com o objetivo de cumprir o dispositivo

46

do § 1º do art. 24, da Lei n.º 12.378/2010, têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o

47

exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de

48

ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento

49

do exercício da arquitetura e urbanismo. Informou que será adotada a metodologia utilizada no

50

Instituto Brasileiro De Administração Municipal – IBAM, pelo Sérgio Bernardi, e relatou o método

51

para os conselheiros, com a data prevista entre os dias 28/08/2017 à 01/09/2017. O presidente

52

Tito Carvalho ressaltou que o foco desta primeira é criar esse senso de comunidade e senso de

53

pertencimento a uma classe de representação. Ou seja, esse vínculo de representatividade. O

54

conselheiro Alexandre Amorim ressaltou que dada à importância do evento, os representantes

55

do CAU/ES, convidados, devem justificar a ausência, caso não possa comparecer. E sugeriu que

56

os representantes devam ser orientados sobre o posicionamento do CAU/ES em relação às

57

cidades antes do debate do evento. Após considerações o presidente Tito Carvalho submeteu a

58

realização do evento à votação e aprovação, sendo aprovado por unanimidade. ITEM VII –

59

Informes sobre o evento em parceria com o Sebrae/ES – O presidente Tito Carvalho relatou

60

sobre a parceria com o Sebrae-ES para organizar um seminário, com o tema “Seminário

61

Implementando Cidades Sustentáveis no Espírito Santo - Grande Vitória 500 ”, que será

62

realizado no dia 20 de julho de 2017, com local a ser definido. Informou que participarão os

63

palestrantes arquitetos e urbanistas, Jório Cruz, Francisco Cunha e Roberto Montezuma.

64

Informou também que o evento será finalizado com um debate em os gestores de órgãos

65

públicos da região metropolitana. O presidente Tito Carvalho informou que fará visitas para

66

entregar pessoalmente os convites aos gestores dos órgãos públicos. ITEM VIII – A Crise

67

Institucional Brasileira e o Papel das Organizações de Arquitetura e Urbanismo – O
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68

presidente Tito Carvalho fez a leitura do documento de manifesto, apresentado na 21ª Reunião

69

Plenária Ampliada do CAU/BR, sobre a crise institucional brasileira e o papel das organizações

70

de Arquitetura e Urbanismo, assinado por diversos presidentes, conselheiros federais e

71

estaduais do CAU/ES, ex-presidentes da Federação Nacional de Arquitetos – FNA, diretores da

72

FNA, dirigentes dos sindicatos estaduais de arquitetos e urbanistas, ex-presidentes nacionais,

73

dirigentes nacionais, ex-presidentes estaduais, presidentes estaduais e dirigentes estaduais do

74

Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB, membros do Conselho Superior do IAB - Nacional, e

75

arquitetos

76

institucional-brasileira-e-o-papel-das-organiza%C3%A7%C3%B5es-de-arquitetura-e-urbanismo.

77

Após considerações, o presidente Tito Carvalho informou que do debate sobre este tema será

78

dado continuidade em outro momento oportuno. ITEM IX – Relato sobre a mesa redonda da

79

ADEMI – Processo simplificado de análise de Projetos – O presidente Tito Carvalho fez um

80

relato sobre sua participação em um evento organizado pela Associação – ADEMI, no dia 1º de

81

junho de 2017, na sede da ADEMI, sobre o Processo Simplificado de Análise de Projetos.

82

Informou que estavam presentes na mesa redonda o presidente da Associação das Empresas

83

do Mercado Imobiliário do Espírito Santo - ADEMI, Sandro Udson Carlesso, a secretária da

84

Secretaria Desenvolvimento da Cidade – SEDEC, da Prefeitura Municipal de Vitória - PMV,

85

Lenise Loureiro e o diretor do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito

86

Santo – Sinduscon, Sandro Pretti. Informou também que a PMV apresentou todo o projeto de

87

análise simplificada de projeto, com a conceituação que estão sendo produzidos, e a equipe

88

técnica da PMV estava presente no evento para esclarecimentos. O presidente Tito Carvalho

89

contextualizou a proposta e reforçou sua fala sobre a valorização profissional. ITEM X – Relato

90

sobre a mesa redonda da 43ª Feira Internacional do Mármore e Granito – Vitória Stone Fair

91

– O presidente Tito Carvalho relatou sobre a 43ª Feira Internacional do Mármore e Granito –

92

Vitória Stone Fair, realizada de 06 a 09 de junho de 2017, no Pavilhão de Carapina, Serra.

93

Informou que participou de uma mesa redonda, juntamente com a arq. e urb. Vivian Coser Sette

94

e o design José Roberto Moreira do Valle e Ferraço, com o tema “Inovação e Sustentabilidade

95

no Desenvolvimento Urbano”, no dia 07 de junho de 2017, com aproximadamente 100 pessoas.

96

ITEM XI – Relato sobre o café da manhã com presidente do CAU/PE Roberto Montezuma e

97

os conselheiros do CAU/ES – O presidente Tito Carvalho relatou sobre sua participação, dos

98

conselheiros do CAU/ES, André Tomoyuki Abe, André Luiz de Souza e Vivian Coser Sette

99

Ferraço, e o presidente do Sindicato de Arquitetos e Urbanistas no Estado do Espírito Santo –

100

Sindarq-ES, José Carlos Loureiro, no café da manhã com o presidente do CAU/PE, Roberto

101

Montezuma, realizado no dia 12 de junho de 2017, na padaria Monte Líbano, em Vitória, um

102

bate-papo sobre os eventos interessantes e situações bastante inovadoras vividas pelo

103

presidente do CAU/PE, Roberto Montezuma. ITEM XII – Relato sobre o CAU/ES em Colatina –

104

O presidente Tito Carvalho passou a palavra para o conselheiro Alexandre Amorim que fez um

105

relato sobre sua participação na reunião solicitada pela Prefeitura Municipal de Colatina - PMC,

e

urbanistas.

Este

está

disponível:

3

https://www.change.org/p/sobre-a-crise-

106

com o diretor geral, Luiz Braz Galon e o diretor de pesquisa e pós-graduação e extensão,

107

Octavio Cavalari Junior, do Instituto Federal do Espírito Santo – IFES – Campus Colatina, com o

108

prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, sobre algumas ações com o IFES e a PMC. Na

109

oportunidade conversou com o prefeito de Colatina, sobre o processo da criação do CAU, sobre

110

“A Cidade que Precisamos” e que existe uma categoria profissional para pensar a cidade e o

111

IFES – Campus Colatina está começando a formar esses profissionais arquitetos e urbanistas,

112

em Colatina. Relatou que houve um grande interesse por parte do prefeito de Colatina, Sérgio

113

Meneguelli em agendar uma reunião para debater sobre estes temas. O conselheiro Alexandre

114

Amorim conversou sobre esta reunião com presidente Tito Carvalho, que sugeriu a presença do

115

presidente do CAU/PE, Roberto Montezuma, para falar sobre a experiência que foi realizada em

116

Recife/PE. Informou que reunião ocorreu no dia 12 de junho de 2017, à tarde, na Prefeitura

117

Municipal de Colatina, onde o presidente do CAU/PE, Roberto Montezuma, para conversar sobre

118

“A Cidade que Precisamos”, onde o prefeito de Colatina foi convidado para participar do evento

119

em Recife/PE, em julho de 2017. O conselheiro Alexandre Amorim relatou também sobre a

120

palestra realizada no IFES – Campus Colatina, ministrada pelo presidente do CAU/PE, Roberto

121

Montezuma, no mesmo dia, às 19h. Foram convidados os alunos e professores do IFES, a

122

coordenadora do curso de arquitetura e urbanismo do Centro Universitário do Espírito Santo -

123

UNESC, Luciana Schaeffer, para que estendesse o convite aos alunos da instituição,

124

vereadores, profissionais arquitetos e urbanistas e membros do Conselho do Plano Diretor

125

Municipal. O presidente Tito Carvalho agradeceu ao conselheiro Alexandre Amorim pela ação

126

desenvolvida, a organização e o apoio que receberam em Colatina. ITEM XIII – Relato sobre o

127

CAU/ES em Cariacica – O presidente Tito Carvalho relatou que aproveitando a presença do

128

presidente do CAU/PE no Espírito Santo, convidou-o a participar de uma reunião, já agendada,

129

na manhã do dia 13 de junho de 2017, com a Associação Empresarial de Cariacica – AEC, sobre

130

o Plano Diretor Municipal – PDM de Cariacica. O presidente do CAU/PE, Roberto Montezuma

131

ministrou uma palestra sobre “A cidade que Precisamos”, onde estavam presentes, o prefeito da

132

Prefeitura Municipal de Cariacica, Geraldo Luzia de Oliveira Junior, o secretário da Secretaria de

133

Desenvolvimento da Cidade, a equipe que esta revendo o PDM de Cariacica e alguns

134

empresários da associação. Informou que foi uma oportunidade fantástica de qualificar o debate

135

sobre a cidade. ITEM XIV – Informes sobre a Eleição CAU/ES 2017: Treinamento da

136

Comissão Eleitoral e FNA – O presidente Tito Carvalho passou a palavra para a gerente geral

137

Patricia Cordeiro, que informou que o treinamento da Comissão Eleitoral do CAU será realizado

138

no dia 29 e 30 de junho de 2017, em Brasília/DF. Neste treinamento estarão presentes, a

139

assessora, Sabrina Moura e a coordenadora Roberta Toledo da Comissão Eleitoral do CAU/ES.

140

O presidente Tito Carvalho relatou sobre o ofício da Federação Nacional de Arquitetos – FNA

141

com questionamento sobre recondução de conselheiros do Conselho de Arquitetura e

142

Urbanismo – CAU após dois anos de mandatos. Solicitou que a gerente geral Patricia Cordeiro

143

fizesse a leitura: "A Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, por meio de seu
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144

presidente, Cícero Alvarez, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, diante da

145

proximidade do pleito eleitoral, requerer informações acerca da interpretação que será conferida

146

ao artigo 36 da Lei n.º 2.378/2010, pela Comissão Eleitoral, especialmente quanto à previsão de

147

permitir apenas uma recondução. A explicitação da interpretação ao referido artigo é medida

148

salutar, já que há três situações que, em tese, esbarram na previsão legal disposta no artigo

149

supracitado; a) conselheiros com duas legislaturas estaduais consecutivas, que externaram

150

interesse em se candidatarem nas próximas eleições ao cargo de conselheiro federal; b)

151

conselheiros com duas legislaturas federais consecutivas, que externaram interesse em se

152

candidatarem nas próximas eleições ao cargo de conselheiro estadual; c) conselheiros com duas

153

legislaturas consecutivas, uma federal e uma estadual, ou vice-versa, que externaram interesse

154

em se candidatarem nas próximas eleições ao cargo de conselheiro. Com nossas saudações.

155

Cícero Alvarez, presidente da FNA". O presidente Tito Carvalho disse que este assunto é a

156

título de conhecimento, pois o ofício é uma consulta ao CAU, que explicitará um posicionamento.

157

ITEM XV – Plano de Comunicação – O presidente Tito Carvalho apresentou o plano de

158

comunicação que consta no contrato com a empresa especializada na prestação de serviços de

159

comunicação compreendendo as atividades descritas abaixo: 1. Produzir conteúdo jornalístico a

160

ser divulgado pelo CAU/ES, tais como matérias, entrevistas, artigos, notas, notícias e

161

reportagens escritas, fotográficas ou audiovisuais, incluindo seu planejamento, busca de

162

informações, elaboração de pauta, organização, redação, adaptação, titulação, interpretação,

163

revisão, edição, correção e preparo para publicação; 2. Atuar em atividades de assessoria de

164

imprensa do CAU/ES, incluindo: a preparação e acompanhamento de representantes em

165

entrevistas para jornais, revistas, canais e portais eletrônicos, emissoras de rádio e televisão; a

166

convocação e acompanhamento de entrevistas coletivas; a manutenção de contatos com

167

veículos de comunicação; e a elaboração de releases e notas oficiais; fazer a publicação de

168

conteúdos e organização informacional do sítio eletrônico oficial do CAU/ES na rede mundial de

169

computadores

170

intranet do CAU/ES, de redes sociais (como Facebook) e de boletins eletrônicos da entidade; dar

171

orientação e fazer produção de materiais de comunicação institucional editados pelo CAU/ES,

172

tais como cartilhas e folders; participar da elaboração de planos de comunicação do CAU/ES nos

173

assuntos

174

aprimoramento da imagem institucional do CAU/ES; elaborar pareceres, notas técnicas, manuais

175

e outros instrumentos de contribuição na definição de critérios técnicos a serem adotados em

176

ações e assuntos relacionados às suas atividades; estabelecer contatos internos e externos com

177

os diversos públicos para viabilizar a realização de suas atividades. O presidente Tito Carvalho

178

informou que este contrato irá agilizar a divulgação dos conteúdos do CAU/ES. ITEM XVI –

179

Outros Assuntos – O presidente Tito Carvalho relatou que na Plenária Ampliada do CAU/BR

180

foi informado sobre a propaganda da Andrade Gutierrez denegrindo a imagem do arquiteto e

181

urbanista. O CAU/BR orientou que os presidentes do CAU/UFs ou quem desejasse, entrasse

(caues.gov.br), do Portal da Transparência (transparência.caues.gov.br), da

pertinentes

às

suas

atividades;

colaborar
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no

monitoramento,

avaliação

e

182

junto ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária – CONAR. O presidente Tito

183

Carvalho informou que fez um questionamento ao CONAR, e ganhou na primeira instância, uma

184

repreensão á Andrade Gutierrez. Informou que o Júlio Antônio de Oliveira Moreno, chefe da

185

assessoria de comunicação do CAU/BR fez uma postagem sobre o assunto. O conselheiro

186

federal suplente, Eduardo Pasquinelli Rocio informou que a Comissão de Relações

187

Internacionais do CAU/BR e a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura - Asbea, de

188

São Paulo, há alguns meses tem realizado algumas visitas em cidades do Brasil que fazem

189

divisa com outros países, com o objetivo de capitar prestação de serviços para arquiteto e

190

urbanistas brasileiros atuarem no mercado exterior. Disse que A AsBEA/SP, tem realizado

191

cursos de capacitação dos escritórios do Brasil para o mercado exterior. Informou que este curso

192

acontece durante um dia inteiro, onde há um representante do Ministério de Relações Exteriores

193

que descreve o processo para entrar no mercado exterior, a documentação exigida e a

194

burocracia, assim como o Ministério da Indústria e Comércio. Relatou sobre a Agência Brasileira

195

de Promoção de Exportações e Investimentos – APEXBrasil que busca o mercado exterior.

196

Disse que há um programa chamado Built By Brazil, que explica os critérios e que a Asbea junto

197

com a APEXBrasil vai fazer uma rodada de negócios para buscar esses serviços, onde fizeram

198

contatos com alguns empresários, que mapearam os países mais importante para uma

199

aproximação: Peru, Colômbia e Cuba. Tendo estes países uma grande possibilidade dos

200

arquitetos e urbanistas brasileiros atuarem no mercado. Informou que houve palestras em

201

Dourados, Chapecó, Uruguaiana, e outras duas cidades, e que haverá uma palestra no Rio de

202

Janeiro, no dia 09 de agosto de 2017 e outra em São Paulo, no dia 11 de agosto de 2017. O

203

conselheiro federal suplente Eduardo Pasquinelli solicitou que as palestras fossem divulgadas

204

no site do CAU/ES. O presidente Tito Carvalho elogiou a ação que poderia ser introduzida no

205

Estado do Espírito Santo para não somente exportar pedra de mármore e granito bruta ou

206

semiacabada, mas exportar conhecimento, cultura, criatividade, através de consultoria e

207

projetos, ou de design construído, executado no Espírito Santo. O conselheiro Paulo Glória

208

relatou que na 28ª reunião da Comissão de Ensino e Formação Profissional – CEF-CAU/ES, na

209

data de hoje, os conselheiros foram informados que a Universidade Paranaense - UNIPAR,

210

famosa por oferecer cursos de Educação à Distância – EaD recebeu autorização do Ministério

211

da Educação – MEC para implantar o curso de Arquitetura e Urbanismo à distância. Lembrou

212

que essa Instituição Ensino Superior – IES tem aproximadamente cinco mil polos, onde da noite

213

para o dia, foram inauguradas cinco mil faculdades de Arquitetura e Urbanismo no Brasil à

214

distância. Ressaltou que se todas as IES que oferecem cursos de EaD lançarem o curso de

215

arquitetura e urbanismo, teremos cerca de 100 mil faculdades de Arquitetura e Urbanismo.

216

Informou que os conselheiros da CEF-CAU/ES questionaram qual o posicionamento do CAU/BR

217

em relação a esta autorização, considerando a proximidade com o MEC. O conselheiro Paulo

218

Glória sugeriu um amplo debate, com a participação do IAB/ES e do Sindarq-ES, para viabilizar

219

o cancelamento da autorização do MEC para curso de Arquitetura e Urbanismo à distância. A
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220

gerente geral Patricia Cordeiro relatou sobre a presença dos alunos do nono período do curso

221

de Arquitetura e Urbanismo do Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Colatina, no dia 12

222

de junho de 2017 para um bate-papo. Informou que a Comissão de Ensino e Formação

223

Profissional – CEF-CAU/ES irá encaminhar uma proposta para as Instituições de Ensino

224

Superior, que oferecem o curso de Arquitetura e Urbanismo, para um bate-papo no CAU/ES.

225

ITEM XVII - Encerramento - O presidente Tito Augusto Abreu de Carvalho agradeceu a

226

presença de todos e declarou encerrada a quinquagésima segunda Sessão Plenária Ordinária

227

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

228

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

229

reproduza os efeitos legais.
Vitória, 20 de junho 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. Regina Márcia Costa Signorelli
Conselheira Titular do CAU/ES

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