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ATA DA 60ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 
DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA NO DIA VINTE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 
 

Início: 19h10min........................................................................................................................ 1 

Término: 22h35min................................................................................................................... 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. Liane Becacici Gozze Destefani (Presidente). Conselheiros 5 

Estaduais: Arq. e Urb. Giedre Ezer Da Silva Maia, Arq. e Urb. Carolina Gumieri Pereira De 6 

Assis, Arq. e Urb. Pollyana Dipré Meneghelli, Arq. e Urb. Mônica Fittipaldi Binda, Arq. e 7 

Urb. Cristiane Locatelli Magno, Arq. e Urb. Eliomar Venancio De Souza Filho e Arq. e Urb. 8 

João Marcelo De Souza Moreira, Arq. e Urb. Emílio Caliman Terra. Convidados: Arq. e 9 

Urb. Eduardo Pasquinelli Rocio (Conselheiro Federal), Arq. e Urb. Hélio Márcio Honorato 10 

Lirio, Arq. e Urb. Maria De Lourdes Da Silva Oliveira, Arq. e Urb. Daniela de Souza Caser, 11 

Arq. e Urb. Mônica da Silveira Seixas. Secretário: Alan Marcel Braga da Silva Melo. 12 

Funcionários Convocados: Wiviane Lombardi Broco, Alan Marcel Braga da Silva Melo, 13 

Anita Oliveira Lacerda, Sandro Torezani da Fonseca, Marcelo Feu Rosa Kroeff de Souza. 14 

Funcionários Convidados: Hemelly Tomassi de Oliveira Magnani, Saulo Andrade 15 

Yamamoto, Karla Silva Yajima, Bianca Lourenço Alcure. ITEM I – Abertura dos trabalhos 16 

e Verificação do Quórum – A Presidente Liane Becacici Gozze Destefani constatou o 17 

quórum, abriu a 60ª Sessão Plenária do CAU/ES e convidou a todos a ficarem de pé para a 18 

execução do Hino Nacional Brasileiro. ITEM II – Execução do Hino nacional - A Presidente 19 

determinou a execução do Hino Nacional Brasileiro. ITEM III – Aprovação da pauta - A 20 

Presidente leu e submeteu a pauta à aprovação dos conselheiros. A Conselheira Carolina 21 

Gumieri solicitou a inclusão do ponto de pauta “Ofício do IAB”. A pauta foi aprovada por 22 

unanimidade. A Presidente esclareceu que a ata anterior foi aprovada na própria Sessão 23 

Plenária, e solicitou que os comunicados fossem feitos no final da sessão. ITEM IV – Relatório 24 

de troca de Gestão – A Presidente explicou o objetivo do relatório. Em seguida, procedeu a 25 

leitura referente às questões organizacionais. O Assessor Jurídico Marcelo Feu Rosa 26 

explicou a ilegalidade do organograma que extinguia os cargos oferecidos no concurso ainda 27 

vigente. A Presidente deu prosseguimento a leitura do relatório referente às questões 28 

jurídicas e às instalações físicas, em seguida passou a palavra aos conselheiros. A 29 

Conselheira Mônica Fittipaldi declarou que o organograma que extinguia os cargos do 30 

concurso não foi publicado no portal da transparência do Conselho, por não ter sido aprovado 31 
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em sessão Plenária, a mesma afirmou que os concursados, com exceção do TI, foram 32 

chamados e que houve uma queda na arrecadação do CAU/ES. A Conselheira suplente 33 

Maria de Lourdes da Silva Oliveira informou que o fato do cargo comissionado ser cargo de 34 

confiança não exime o funcionário de bater ponto. No relato da Presidente, a mesma informou 35 

que na 58ª sessão plenária do CAU/ES, sob o comando da gestão anterior, foi tratada a 36 

situação da sublocação das salas ocupadas pelo Sindarq (Sindicato dos Arquitetos e 37 

Urbanistas no Estado do Espirito Santo) e pelo IAB-ES (Instituto dos Arquitetos do Brasil 38 

Departamento do Espirito Santo), com indicativo dos valores a serem cobrados em função da 39 

área ocupada por cada instituição e que a Presidente do IAB-ES oficiou o CAU/ES informando 40 

da impossibilidade do Instituto proceder com o referido pagamento e propôs um acordo para 41 

contribuição no pagamento de despesas. Fez parte do relato da Presidente a compensação 42 

de mais de 200 horas extras pelos funcionários comissionados, a retirada dos documentos 43 

oficiais do CAU/ES pela gerente geral, as férias coletivas. Enfatizou também, que o relatório 44 

se destina a resguardar a atual gestão de futuros problemas ocasionados pela condução das 45 

gestões anteriores. Em seguida foi passada a palavra para o Assessor Jurídico, Marcelo 46 

Feu Rosa, que informou a não obrigatoriedade do registro de ponto pelos funcionários 47 

ocupantes de cargos de livre provimento e a exoneração dos contratados pelo regime da CLT. 48 

Explicou ainda a obrigatoriedade do preenchimento das vagas ofertadas no concurso sob 49 

pena de improbidade administrativa do gestor. A Presidente em continuidade à leitura de seu 50 

relatório, destacou que apenas uma das quatro vagas do cargo de assistente administrativo 51 

foi preenchida e que o segundo analista fiscal também não havia sido chamado, que o 52 

organograma que excluía os cargos foi aprovado na Sessão Plenária de 15 de agosto de 2017 53 

e que o organograma que está sendo seguido é o publicado no portal da transparência. A 54 

Cons. Cristiane Locatelli questionou sobre o edital, sobre as convocações, quadro atual de 55 

funcionários e qual o motivo do IAB ter passado por situação vexatória. A Presidente 56 

respondeu que as informações relativas ao quadro de funcionários estão disponíveis no portal 57 

da transparência e esclareceu que a situação vexatória junto ao IAB-ES ocorreu pelo fato de 58 

ter sido enviado um contrato com ordem de assinatura sem a prévia discussão em reunião do 59 

colegiado (CEAU) e que as ações realizadas foram de cunho emergencial visando o 60 

funcionamento do Conselho. ITEM V – Relatório Situacional da Comissão de Exercício 61 

Profissional - CEP – A Presidente passou a palavra à Coordenadora da Comissão de 62 

Exercício Profissional, a Cons. Pollyana Dipré Meneguelli, que leu o relatório situacional da 63 

CEP. O Conselheiro João Marcelo indagou sobre o aumento da demanda da Comissão. A 64 

Cons. Pollyana Dipré Meneguelli respondeu que se tratava de uma demanda acumulada. A 65 

Cons. Cristiane Locatelli explicou que os processos precisam ser bem debatidos para 66 

prevenir injustiças e que o número de conselheiros não é grande e que a comissão se reunia 67 

somente uma vez por mês. A funcionária Karla Silva Yajima reforçou as explicações. ITEM 68 
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VI – Relatório da Comissão de ética e Disciplina - CED – A Presidente passou a palavra 69 

à Coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina, a Conselheira Giedre Ezer, que leu o 70 

relatório situacional da comissão. A Presidente informou que o relatório situacional da 71 

Comissão de Ensino e Formação será apresentado na próxima Sessão Plenária. ITEM VII – 72 

Relatório da Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos - CPFA – A 73 

Presidente passou a palavra à Coordenadora da Comissão de Planejamento, Finanças e 74 

Atos Normativos, a Conselheira Carolina Gumieri, que leu o relatório da comissão. A 75 

Presidente esclareceu a relação entre o aumento do quadro de funcionários e da folha de 76 

pagamento, visando melhorias no atendimento aos arquitetos e urbanistas. A Cons. Mônica 77 

Fittipaldi perguntou da continuidade de apresentação dos relatórios financeiros, 78 

demonstrando as receitas e despesas dos Conselho. A Coordenadora Administrativa e 79 

Financeira Wiviane Lombardi Broco respondeu que os demonstrativos financeiros mensais 80 

continuarão a ser apresentados nas próximas Reuniões Plenárias. O Cons. João Marcelo 81 

questionou sobre a capacidade financeira do CAU/ES. A Presidente explicou que o custo da 82 

folha de pagamento encontra-se dentro do limite de comprometimento, conforme a lei de 83 

responsabilidade fiscal e exemplificou como aumentar a arrecadação do CAU/ES. A Arq. e 84 

Urb. Daniela de Souza Caser solicitou que fosse retirado do relatório o termo vexatório em 85 

relação ao IAB. A Presidente explicou o uso do termo “vexatório” e informou que o texto do 86 

relatório será alterado. A Cons. Giedre Ezer ressaltou que as medidas adotadas permitiram 87 

a ampliação do horário de atendimento aos profissionais. ITEM VIII – Deliberação CPFA nº 88 

01/2018 – A Presidente passou a palavra para a Cons. Carolina Gumieri, que leu a 89 

Deliberação. A Cons. Mônica Fittipaldi sugeriu alterações no Manual de Conduta dos 90 

funcionários. A Presidente respondeu que o Manual se aplica somente no âmbito das 91 

instalações do CAU/ES e colocou em votação a deliberação, que foi aprovada por 92 

unanimidade. ITEM IX – Deliberação CPFA nº 02/2018 – Regimento Interno – A Presidente 93 

explicou que esta deliberação consiste em pequenas alterações no texto do regimento interno 94 

aprovado em dezembro. A Cons. Carolina Gumieri explicou as alterações e leu a 95 

Deliberação. A Cons. Mônica Fittipaldi sugeriu alteração no texto. A Presidente esclareceu 96 

que até que o texto seja homologado pelo CAU/BR, aplica-se a regra atual e colocou em 97 

votação a deliberação, que foi aprovada por unanimidade. ITEM X – Deliberação CPFA nº 98 

03/2018 – Organograma - A Presidente passou a palavra para a Cons. Carolina Gumieri, 99 

que explicou os organogramas. A Presidente reforçou as explicações. A Cons. Mônica 100 

Fittipaldi indagou acerca das atribuições dos cargos, em especial do assessor jurídico. A 101 

Presidente reforçou que o assessor jurídico estará disponível para assessorar todas as 102 

comissões. A Cons. Mônica Fittipaldi solicitou que consignasse em ata que não se sente à 103 

vontade para discutir os casos de competência da Comissão de Ética sem o assessor jurídico. 104 

A Presidente ressaltou que na maioria dos CAU/UF, o assessor jurídico não se faz presente 105 
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internamente nas reuniões de comissão e, que em consulta ao CAU/BR, foi informada que a 106 

presença do Assessor Jurídico não é obrigatória. O Ass. Jur. Marcelo Feu Rosa esclareceu 107 

as atribuições da assessoria jurídica. A Presidente solicitou questão de ordem para que as 108 

discussões se ativessem à pauta e indicou à Coordenação da Comissão de Ética e Disciplina 109 

a definição da assessoria da comissão. A Cons. Carolina Gumieri leu a deliberação. A 110 

Presidente ressaltou a explicação sobre o desmembramento do cargo de gerente geral em 111 

dois cargos de gerência e colocou em votação a deliberação, que foi aprovada com sete votos 112 

a favor e uma abstenção (Cons. Mônica Fittipaldi). ITEM XI – Deliberação CPFA nº 04/2018 113 

– Atribuições dos Funcionários - A Presidente passou a palavra para a Cons. Carolina 114 

Gumieri, que explicou as alterações das atribuições e leu a deliberação. A Presidente colocou 115 

em votação a deliberação, que foi aprovada com sete votos a favor e uma abstenção (Cons. 116 

Mônica Fittipaldi). ITEM XII – Deliberação CPFA nº 05/2018 – Prestação de Contas 117 

referente ao 4º trimestre do exercício de 2017 - A Cons. Carolina Gumieri passou a 118 

palavra para a Coord. Adm-Fin Wiviane Broco, que apresentou e explicou a prestação de 119 

contas relativas ao quarto trimestre do exercício de 2017. A Cons. Cristiane Locatelli 120 

perguntou acerca dos devedores duvidosos. A Coord. Adm-Fin Wiviane Broco respondeu e 121 

continuou a apresentação da prestação de contas. A Presidente salientou que há um 122 

movimento dos presidentes dos CAU/UF para tentar reduzir os repasses ao CAU/BR. O Cons. 123 

Emílio Caliman comentou que o gasto com a palestra Reformulação Urbana de Medelín foi 124 

exacerbado. A Cons. Carolina Gumieri leu a deliberação. A Coord. Adm-Fin Wiviane 125 

Broco ressaltou que o CAU/BR aprovou todas as prestações de contas do CAU/ES. A 126 

Presidente colocou em votação a deliberação, que foi aprovada foi por unanimidade. ITEM 127 

XIII – Deliberação CPFA nº 06/2018 – Funções Gratificadas - A Cons. Carolina Gumieri 128 

passou a palavra para a Coord. Adm-Fin Wiviane Broco, que apresentou e explicou a 129 

deliberação. O Ass. Jur. Marcelo Feu Rosa esclareceu a viabilidade jurídica da função 130 

gratificada. A Coord. Adm-Fin Wiviane Broco comentou acerca da viabilidade financeira. A 131 

Cons. Carolina Gumieri leu a deliberação. A Presidente ressaltou que se tratava de mais 132 

uma medida para diminuir os custos do CAU/ES e colocou em votação a deliberação, que foi 133 

aprovada por unanimidade. ITEM XIV – Ofício IAB: A Cons. Carolina Gumieri leu o Ofício 134 

do IAB e a deliberação que o aprovou. O Cons. Federal Eduardo Pasquinelli Rocio informou 135 

a possibilidade de aumentar a oferta de ingressos disponíveis ao CAU/ES. A Presidente 136 

colocou em votação a deliberação, que foi aprovada por unanimidade. ITEM XIV – Outros 137 

Assuntos: A Presidente passou a palavra ao Cons. Federal Eduardo Pasquinelli Rocio 138 

que comentou a reunião da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/BR. Em relação 139 

à Comissão de Relações internacionais, informou que haverá um evento do Patrimônio em 140 

São Paulo no meio do ano. Reforçou que o objetivo desta Comissão é o evento UIA 2020, no 141 

Rio de Janeiro. Informou que uma agência especializada em Comércio Exterior em conjunto 142 
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com a Apex, apontou a existência de mercado para os arquitetos em Cuba, Colômbia e Peru, 143 

além dos países africanos e os de língua portuguesa. A Coord. Adm-Fin Wiviane Broco 144 

esclareceu as eventuais contradições entre os números apresentados na prestação de contas 145 

e as previsões orçamentárias apresentadas na reunião da comissão de planejamento e 146 

finanças do CAU/BR. ITEM VIII – Encerramento – A Presidente parabenizou os conselheiros 147 

pelo trabalho nas comissões, e os funcionários pela repercussão positiva em relação ao 148 

atendimento. Em seguida, declarou encerrada a 60ª Sessão Plenária do CAU/ES. Para 149 

constar, eu, Alan Marcel Braga da Silva Melo, secretário, lavrei a presente Ata, que será 150 

assinada por todos os conselheiros titulares e suplentes no exercício da titularidade, para que 151 

produza seus efeitos legais. 152 

 153 

Vitória, 20 de fevereiro de 2018. 
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