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ATA DA 67ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA 

E URBANISMO DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA NO DIA DEZOITO DE 

SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

Ao décimo oitavo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se o 1 

Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CAU/ES, 2 

no auditório da sede deste conselho, situado na rua Hélio Marconi, nº 58, Vitória/ES, 3 

sob a presidência de Liane Becacici Gozze Destefani, com os conselheiros, 4 

Eliomar Venâncio De Souza Filho, Renzo Romão Capelini, Carolina Gumieri 5 

Pereira de Assis, João Marcelo De Souza Moreira; Pollyana Dipré Meneguelli; 6 

Emílio Caliman Terra; e o Conselheiro Federal Eduardo Pasquinelli Rócio. 1. 7 

Abertura: A Presidente Liane Becacici Gozze Destefani, às dezoito horas e 8 

quarenta e sete minutos, iniciou a 67ª Plenária Ordinária do CAU/ES. 2. Execução do 9 

Hino Nacional Brasileiro: A Presidente pediu a todos os presentes que se 10 

levantassem para ouvir a execução do Hino Nacional Brasileiro. 3. Verificação da 11 

pauta: A Presidente leu a pauta e indagou os conselheiros acerca de eventual 12 

inclusão, alteração ou exclusão de algum item. A pauta foi aprovada por unanimidade. 13 

4. Aprovação da Ata da 66ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/ES: A Presidente 14 

submeteu ata referente a 66ª sessão plenária ordinária do CAU/ES à votação, cuja 15 

aprovação se deu por unanimidade. 5. Comunicações: A Presidente comunicou 16 

que participará do I Fórum Municipal de Acessibilidade Urbana da Serra, a ser 17 

realizado no dia 21 de setembro do corrente ano. Ressaltou que foram 18 

disponibilizados 04 (quatro) convites para os conselheiros do CAU/ES. Informou 19 

também, que o CAU/ES será objeto de auditoria fiscal externa entre os dias 24 e 28 20 

de setembro. Noticiou que o atendimento ao público será suspenso na sexta-feira à 21 

tarde. Inteirou os conselheiros que o CAU/ES iniciou este mês um contrato de 22 

assessoria de imprensa com a RF assessoria, que será responsável por destacar e 23 

difundir matérias de interesse da arquitetura e urbanismo em todas as mídias. O Cons. 24 

Joao Marcelo De Souza Moreira destacou a importância da assessoria de imprensa 25 

para reforçar a imagem do arquiteto e urbanista perante à sociedade. A Presidente 26 

participou aos conselheiros que o CAU/ES elaborou consulta pública acerca da 27 

instalação de barreiras na terceira ponte, cujo resultado será encaminhado ao órgão 28 

responsável e divulgado no site do CAU/ES. Anunciou que a assessoria de impressa 29 

também estará à serviço dos conselheiros. Avisou que a Coordenadora da Comissão 30 

de Ensino e Formação, a Cons. Sati Fukunaga, protocolou comunicado de licença 31 

até fevereiro de 2019. Explicou que durante este período, a coordenação da CEF 32 

será exercida pela Coordenadora adjunta, a Cons. Carolina Gumieri. 6. Deliberação 33 
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do CED nº 05/2018 – Processo 104/2016: A Presidente passou a palavra para o 34 

assistente administrativo Alan Marcel para ler o resumo do processo e a deliberação. 35 

Ao final, os conselheiros aprovaram a deliberação por unanimidade. 7. Deliberação 36 

CPFA nº: 31/2018 – Aprovação da Prestação de Contas de Agosto/2018: A 37 

Gerente Administrativa-Financeira, Wiviane Lombardi Broco, esclareceu o relatório 38 

da prestação de contas. A deliberação foi aprovada por unanimidade pelos 39 

conselheiros. 8. Deliberação CPFA nº: 32/2018 – Aprovação do Plano de Ação e 40 

Orçamento do CAU/ES – exercício 2019: A Gerente Administrativa-Financeira, 41 

Wiviane Lombardi Broco, explicou o plano de ação e orçamento do CAU/ES para o 42 

exercício de 2019. A Presidente elucidou que os valores previstos com ações 43 

trabalhistas decorrem do entendimento do Tribunal de Contas da União que veda o 44 

pagamento de aviso prévio e multa de 40% do FGTS em relação aos empregados 45 

comissionados, sob pena de responsabilizar o gestor por estar abrindo mão de receita. 46 

Diante do não pagamento destas verbas, os comissionados ajuízam ação trabalhista, 47 

cujas sentenças, na maioria dos casos, determinam que o CAU/ES efetue o 48 

pagamento das verbas pleiteadas, razão pela qual se faz necessário a previsão deste 49 

gasto no orçamento. A Presidente reforçou a necessidade de contratar um assessor 50 

de comunicação para intermediar as demandas do CAU/ES e dos conselheiros com 51 

a assessoria de imprensa. Por esta razão, o orçamento foi elaborado já com a previsão 52 

dos gastos desta contratação em 2019. Em relação ao planejamento estratégico, 53 

informou que o Fórum de Presidentes está elaborando uma proposta visando 54 

modificar o atual planejamento, vigente até 2023. Em âmbito interno, constatou que 55 

o CAU/ES buscou estreitar suas relações com as faculdades e com os estudantes. 56 

Em seguida, advertiu as comissões para que utilizassem parte do tempo de suas 57 

reuniões para definir o planejamento de 2019. Asseverou que a verba prevista para 58 

patrocínio constitui uma tentativa do CAU/ES de promover boas ideias. O Conselheiro 59 

Federal Eduardo Pasquinelli Rócio parabenizou a equipe técnica e os conselheiros 60 

estaduais pelo o trabalho realizado nos primeiros nove meses da gestão. Celebrou o 61 

fato de haver previsão no orçamento para patrocínio e aconselhou às comissões que 62 

enfatizem o profissional. A Presidente destacou que a maior autonomia dada às 63 

gerências contribuiu para este bom resultado. Encerrados os comentários, a 64 

Coordenadora da Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos, Carolina 65 

Gumieri Pereira de Assis, leu a deliberação 32/2018, que foi aprovada por 66 

unanimidade. 9. Relatório sobre as ações de Fiscalização: A Presidente passou 67 

a palavra ao Gerente Técnico e analista fiscal, Saulo Yamamoto, que explicou o 68 

relatório. O Cons. Eliomar Venâncio De Souza Filho indagou sobre a maneira como 69 

a equipe de fiscalização é recebida nas obras. A Presidente ressaltou que a 70 

fiscalização agora está corretamente identificada, uma vez que a atual gestão proveu 71 

coletes, crachás, adesivos para o carro e demais itens necessários à identificação dos 72 

fiscais. Avisou também, que o processo para o termo de cessão de veículo entre o 73 

CAU/RS e o CAU/ES está sendo analisado pela CPFA. Explicou que o orçamento de 74 

2019 contempla um valor consideravelmente maior que o deste ano, em virtude do 75 

aumento das atividades de fiscalização na Grande Vitória e no interior do Estado. O 76 

Cons. Eliomar Venâncio De Souza Filho sugeriu inserir uma placa nas obras 77 
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fiscalizadas. A Presidente comunicou que esse item está sob análise, bem como o 78 

projeto de elaboração de uma placa de obra com a logo do conselho para que os 79 

profissionais possam se apropriar e inserir nas obras de sua responsabilidade técnica. 80 

10. Ações da Comissão de Ensino e Formação Profissional nos meses de 81 

setembro e outubro: Dada a palavra, a Coordenadora adjunta da Comissão de 82 

Ensino e Formação, a Cons. Carolina Gumieri, fez uma explanação do projeto de 83 

ações da CEF. Ao final da explanação, a Presidente advertiu que as outras 84 

comissões também devem elaborar seus respectivos planejamentos de ações. Em 85 

relação ao curso sobre a utilização da planilha de honorários, o Cons. Federal 86 

Eduardo Pasquinelli Rócio sugeriu que o mentor da tabela, o ex Cons. Estadual do 87 

CAU/CE – Odilo Almeida Filho, seja convidado para dar uma palestra sobre a tabela. 88 

A Presidente comentou que alguns profissionais relataram a dificuldade de utilização 89 

da tabela ou a sua inadequação, como no caso de cobrança por hora trabalhada, e 90 

concordou com a necessidade de fomentar essa discussão. O Cons. João Marcelo 91 

De Souza Moreira alertou que a padronização dos honorários pode ser prejudicial 92 

aos profissionais em razão de um nivelamento abaixo do que seria praticado no 93 

mercado. O Cons. Federal Eduardo Pasquinelli Rócio reforçou que Odilo Almeida 94 

Filho é a pessoa mais indicada para explicar a tabela. O Cons. João Marcelo De 95 

Souza Moreira explicou que é favorável à discussão, mas contrário ao conceito de 96 

tabelar honorários. 12. Assuntos Gerais: A Presidente reiterou o comunicado 97 

acerca da consulta pública sobre as barreiras na terceira ponte. Comunicou que o 98 

Tenente-Coronel Cosme, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, solicitou apoio 99 

do CAU/ES para cobrar das instituições a aplicação da lei KISS, em vigor desde 2017, 100 

para instruir os alunos e inserir na grade curricular a aplicação das normas de incêndio 101 

e pânico. Informou que foi elaborado convênio com o “adote uma casa” da UVV, onde 102 

será utilizado o valor reservado para a ATHIS neste ano. Avisou que o CAU/ES está 103 

analisando a possibilidade de arcar integralmente com os custos necessários para 104 

alugar o auditório para os profissionais arquitetos, cuja renda servirá para transformar 105 

o pavilhão lateral em salas destinadas a utilização pelos profissionais arquitetos. 106 

Noticiou a retomada da instalação do jardim vertical. Inteirou acerca dos roubos dos 107 

fios elétricos que obrigaram o CAU/ES a realizar uma obra de soterramento do 108 

cabeamento, contratar um segurança particular por duas noites e instalar uma grade 109 

no relógio de energia. Anunciou que o CAU/ES irá substituir os portões de pedestre 110 

e de garagem e revitalizar o quintal mediante limpeza e pintura do piso. Justificou o 111 

aumento das despesas do CAU/ES com viagens neste mês, em razão da viagem do 112 

assessor da Comissão de Ética e Disciplina para treinamento em instrução de 113 

processos éticos, bem como também em função da viagem do Gerente Técnico para 114 

o seminário de fiscalização. Reiterou a informação acerca da contratação de uma 115 

estagiária para auxiliar a Gerencia Técnica e o setor de Comunicação. Compartilhou 116 

a ideia do Cons. Eliomar Venâncio De Souza Filho acerca de se promover uma 117 

homenagem a um arquiteto que tenha se destacado na arquitetura local. O Cons. 118 

Federal Eduardo Pasquinelli Rócio informou que em homenagem ao dia da árvore 119 

(21 de setembro), a prefeitura de Vitória está replantando árvores que foram retiradas 120 

em função de obras e reformas, e sugeriu que o CAU/ES publique uma postagem de 121 
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apoio ao paisagismo. Comunicou também, que na inauguração da nova iluminação 122 

do Convento da Penha, no dia 27 de setembro, haverá uma palestra sobre patrimônio 123 

com o Presidente do IAB/DN – Nivaldo Vieira de Andrade júnior, além de uma mesa 124 

redonda com Elisa Taveira – Superintendente do Iphan/ES e Rodrigo Zotelli – 125 

Secult/ES. A Presidente indagou se haveria mais algum assunto a comunicar. O 126 

Cons. Emílio Caliman Terra sugeriu realizar uma campanha expressiva na semana 127 

do dia do arquiteto. Tendo sugerido algumas alternativas como uma semana de 128 

propagandas na CBN ou a contratação de uma agência para publicação de textos e 129 

vídeos. Por fim, informou que uma parte da renda da festa da CASACOR será doada 130 

ao Instituto Jutta Batista da Silva e solicitou apoio para divulgação e venda dos 131 

ingressos. A Presidente informou que o CAU/ES irá fomentar a venda dos ingressos 132 

e que a CASACOR disponibilizou alguns convites para os conselheiros. Em relação à 133 

campanha na semana do dia do arquiteto, o Conselheiro Federal Eduardo 134 

Pasquinelli Rócio sugeriu que os conselheiros gravassem um vídeo de 135 

apresentação. A Presidente agradeceu as sugestões e informou que o CAU/ES se 136 

reúne uma vez por mês com a assessoria de imprensa para definir o planejamento de 137 

comunicação externa. 13. Encerramento – A Presidente encerrou a reunião às vinte 138 

horas e cinquenta e um minutos. 139 

Vitória, 18 de setembro de 2018. 
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