ATA DA 7ª SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA
E URBANISMO DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA NO DIA DOZE DE DEZEMBRO DE
DOIS MIL E DEZESSETE.
1

Início: 19h20min...............................................................................................................................

2

Término: 20h02min..........................................................................................................................

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 Estaduais:

6

Arq. e Urb. André Luiz de Souza, Arq. e Urb. André Tomoyuki Abe, Arq. e Urb. Cristiane

7

Locatelli Magno, Arq. e Urb. Marco Antônio Cypreste Romanelli e Arq. e Urb. Regina Márcia

8

Costa Signorelli. Convidados: Arq. e Urb. Aparecida Maria da Silva Borges e Arq. e Urb.

9

Mônica Fittipaldi Binda (conselheiras suplentes) Aline Pignaton Antônio, Carolina Gumieri

10

Pereira de Assis, Edezio Caldeira Filho, Eliomar Venâncio de Souza Filho, Emílio Caliman

11

Terra, Giedre Ezer da Silva Maia, Hélio Márcio Honorato Lirio, Heloiza Helena Souza Oliveira,

12

João Marcelo de Souza Moreira, Liane Becacici Gozze Destefani, Maria de Lourdes da Silva

13

Oliveira, Pollyana Dipré Meneghelli, Renzo Romão Capelini, Sati Fukunaga e Ximene

14

Ferreira Villar Sarti, Andrea Teixeira de Souza, Hemelly Tomassi de Oliveira Magnani, Karla

15

Silva Yajima, Daniela de Souza Caser, Jasson Cristiano Maia, Marcelo Feu Rosa Kroeff de

16

Souza. Assessoria ao Plenário: Patricia Cordeiro. Secretaria: Márcia Martins Angeli.

17

Funcionários: Sandra Milanez Grechi e Wiviane Lombardi Broco...........................................

18

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

19

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

20

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

21

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

22

os trabalhos da sétima Sessão Plenária Extraordinária do CAU/ES, ressaltou a importância

23

histórica desta Plenária, comparando o ato de recebimento do termo de posse desta nova gestão

24

na sede do CAU/ES. O presidente Tito Carvalho fez a leitura da pauta, dando aos conselheiros

25

que desejassem a oportunidade de sugestão de modificação. Não havendo manifestação o

26

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

27

– Posse dos Conselheiros eleitos e diplomados para o mandato 2018/2020 – O presidente

28

Tito Carvalho passou a palavra para a gerente geral Patricia Cordeiro que fez a leitura do Termo

29

de Posse. O Presidente Tito Carvalho esclareceu que após o processo de diplomação, efetuado

30

pela Comissão Eleitoral do CAU/ES, será dada, neste momento, posse aos conselheiros eleitos,

31

com mandato a partir de primeiro de janeiro de 2018, uma vez que o mandato atual é finalizado
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32

no dia 31 de dezembro de 2017. Na sequência os conselheiros eleitos foram convidados a assinar

33

os respectivos termos de posse, entregues pelo presidente Tito Augusto Abreu de Carvalho.

34

Tomaram posse os seguintes conselheiros eleitos, arquitetos e urbanistas: Liane Becacici Gozze

35

Destefani, Giedre Ezer da Silva Maia, Sati Fukunaga, Carolina Gumieri Pereira de Assis, Pollyana

36

Dipré Menghelli, Mônica Fittipaldi Binda, Cristiane Locatelli Magno, Eliomar Venâncio de Souza

37

Filho, João Marcelo de Souza Moreira, como conselheiros titulares e os arquitetos e urbanistas:

38

Heloiza Helena Souza Oliveira, Renzo Romão Capelini, Emílio Caliman Terra, Hélio Márcio

39

Honorato Lirio, Aline Pignaton Antônio, Maria de Lourdes da Silva Oliveira, e Ximene Ferreira

40

Villar Sarti, respectivamente como seus conselheiros suplentes. ITEM V – Informes – O presidente

41

Tito Carvalho passou a palavra para o conselheiro Marco Romanelli que apresentou aos

42

presentes os procedimentos regimentais de transição. Primeiro, a gestão que se encerra convoca

43

a primeira sessão plenária da gestão que se inicia, com previsão para o dia três de janeiro de

44

2018. A data se justifica pela necessidade de eleger o presidente do CAU/ES e encaminhar com

45

urgência a documentação ao banco e ao cartório, para que o novo presidente já possa fazer os

46

pagamentos a vencer no dia 20 de janeiro de 2018 com as chaves da conta bancária, de modo a

47

evitar a cobrança de juros e multa, no caso, consideráveis, por se tratar dos impostos sobe a folha

48

de pagamento. Informou também que a condução da primeira plenária da gestão seguinte é feita

49

pelo decano entre os conselheiros eleitos, no caso, o conselheiro Eliomar Venâncio de Souza

50

Filho, que tomará posse provisória em ato interno da gestão atual, do dia primeiro ao dia três de

51

janeiro de 2018. Informou ainda que na primeira plenária da nova gestão são compostas as

52

comissões do CAU/ES e eleitos seus coordenadores. Em seguida, informou que o CAU/ES estará

53

em recesso no período de partir de 26 ao dia 29 dezembro de 2017, em função do acúmulo no

54

banco de horas, e que estará em férias coletivas de dois a vinte e um de janeiro de 2018, conforme

55

experiência bem-sucedida no ano anterior, no tocante à redução de custos. O conselheiro Marco

56

Romanelli deu boas vindas e agradeceu. O presidente Tito Carvalho explanou sobre o início do

57

CAU e os desafios para executar ações essenciais e elementares, como adquirir um Cadastro

58

Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, abrir uma conta bancária e ter um endereço, que eram

59

questões primárias para o funcionamento do Conselho, no ano de 2012. Mencionou o trabalho do

60

pequeno grupo de conselheiros e funcionários, que praticamente sobreviveram às primeiras

61

etapas da implantação e concluiu que, hoje, relativamente pouco tempo depois, o CAU é exemplo

62

para muitos conselhos, que nos procuram, local e nacionalmente, tendo o CAU como referência

63

em uma série de aspectos. Assim, nesse intervalo desde a implantação, mostramos que não só é

64

possível fazer, não só é viável, mas é possível fazer bem feito. Fazer com ética, fazer com respeito.

65

Fazer com responsabilidade. Agradeceu aos conselheiros da primeira e da gestão que se encerra

66

e ao conselheiro André Abe que, quando presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil,

67

Departamento do Espírito Santo - IAB/ES, cedeu o espaço da sede do Instituto para que o CAU/ES

68

pudesse se instalar provisoriamente. Assinalou o orgulho por ter o CAU/ES chegado a um modelo

69

de sede que representa o encontro dos profissionais, ao reunir o CAU/ES, o IAB/ES e o Sindicato

2

70

de Arquitetos e Urbanistas no Estado do Espírito Santo – Sindarq-ES para o debate, o embate e,

71

acima de tudo, o respeito e a convivência. Lembrou que o trabalho pelas entidades profissionais

72

não é um sacrifício, mas um prazer, um desejo e uma crença. Aos que agora iniciam sua

73

participação, destacou que vai ser possível perceber que a profissão já começa a ser mais vista,

74

porque já existe uma história do Conselho, uma estrutura, uma equipe, mas, por outro lado, ainda

75

há muito por fazer. Agradeceu à equipe do CAU/ES, que encerra a gestão ainda debatendo

76

novidades, como o novo regimento, enfim, olhando para o futuro. Novamente, agradeceu a todos

77

e franqueou a palavra aos demais conselheiros. A conselheira Monica Fittipaldi relatou

78

brevemente sua trajetória no CAU/ES e destacou a qualidade da organização que encontrou,

79

mesmo se comparada a conselhos com décadas de instituição. Mencionou e agradeceu a todos

80

os colegas com quem trabalhou, conselheiros e funcionários, e colocou-se à disposição para

81

colaborar com os novos companheiros de gestão. O conselheiro André Abe lembrou aos

82

presentes a comemoração dos cinquenta anos do IAB/ES, a ocorrer no dia seguinte e destacou a

83

importância do Instituto na consolidação da profissão perante a sociedade brasileira, assegurando

84

a perseverança nos também cinquenta anos de luta pela criação do CAU. O presidente Tito

85

Carvalho lembrou a homenagem ao arquiteto e urbanista Carlos Maxilmiliano Fayet, que batiza o

86

auditório em que se realizam as reuniões plenárias, e que, para ele, foi a pessoa mais relevante

87

no último movimento que gerou o CAU. Um exemplo de retidão, de ética, de respeito, de visão, de

88

amor à profissão, espera que ilumine a todos, que agora tomam posse e que virão, nos dando o

89

tom do respeito e da ética, da mesma forma como viabilizou o CAU. ITEM XII – Encerramento -

90

O presidente Tito Augusto Abreu de Carvalho agradeceu a presença de todos e declarou

91

encerrada a sétima Sessão Plenária Extraordinária do CAU/ES. Para constar, eu, Márcia Martins

92

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

93

titularidade, para que reproduza os efeitos legais.

Vitória, 12 de dezembro de 2017.

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

Márcia Martins Angeli
Secretária dos Trabalhos

Arq. e Urb. André Luiz de Souza
Conselheiro Titular do CAU/ES

Arq. e Urb. André Tomoyuki Abe
Conselheiro Titular do CAU/ES
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Arq. e Urb. Cristiane Locatelli Magno
Conselheira suplente no exercício da
titularidade 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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