ATA DA 68ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA
E URBANISMO DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA NO DIA TRINTA E UM DE
OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZOITO.
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Ao trigésimo primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se o
Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CAU/ES,
no auditório da sede deste conselho, situado na rua Hélio Marconi, nº 58, Vitória/ES,
sob a presidência de Liane Becacici Gozze Destefani, com os conselheiros,
Eliomar Venâncio De Souza Filho, Giedre Ezer da Silva Maia, Carolina Gumieri
Pereira de Assis, João Marcelo De Souza Moreira; Pollyana Dipré Meneguelli;
Emílio Caliman Terra. 1. Abertura: A Presidente Liane Becacici Gozze Destefani,
às dezenove horas e oito minutos, após ter verificado o quórum, iniciou a 68ª Plenária
Ordinária do CAU/ES. 2. Execução do Hino Nacional Brasileiro: A Presidente
pediu a todos os presentes que se levantassem para ouvir a execução do Hino
Nacional Brasileiro. 3. Verificação da pauta: A Presidente leu a pauta e indagou os
conselheiros acerca de eventual inclusão, alteração ou exclusão de algum item. A
pauta foi aprovada por unanimidade. 4. Aprovação da Ata da 67ª Sessão Plenária
Ordinária do CAU/ES: A Presidente submeteu ata referente a 67ª sessão plenária
ordinária do CAU/ES à votação, cuja aprovação se deu por unanimidade. 5.
Comunicações: A Presidente transferiu este item para o final da pauta. 6. Processo
CEP nº 228/2016 – Voto do Relator João Marcelo: A Presidente passou a palavra
para o Cons. Relator, João Marcelo, que explicou as razões de seu voto. O analista
fiscal e Coordenador Técnico, Saulo Yamamoto, ressaltou que a empresa teve o seu
direito defesa respeitado e que todos os trâmites procedimentais foram cumpridos.
Logo após, os conselheiros aprovaram por unanimidade o voto para manter a decisão
da comissão de exercício profissional. 7. Deliberação CPFA nº: 34/2018 –
Aprovação da Prestação de Contas de Setembro/2018: A Coordenadora
Administrativa-Financeira, Wiviane Lombardi Broco, fez a explanação do relatório
de prestação de contas. Em seguida, a deliberação foi submetida à votação e
aprovada por unanimidade. 8. Deliberação CPFA nº: 35/2018 – Cessão de Uso de
veículo: A Coordenadora da Comissão de Planejamento, Finanças e Atos
Normativos, Carolina Gumieri Pereira de Assis, esclareceu que a CPFA fez uma
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avaliação minuciosa da cessão do veículo oferecido pelo CAU/RS, a fim de verificar a
vantagem econômica resultante. Ato contínuo, a Coordenadora AdministrativaFinanceira, Wiviane Lombardi Broco, apresentou o relatório. A Presidente frisou
a vantagem econômica decorrente do fato do CAU/ES pagar a depreciação do veículo
somente até fevereiro. Posteriormente, a Coordenadora da Comissão de
Planejamento, Finanças e Atos Normativos, Carolina Gumieri Pereira de Assis, leu
a deliberação, que submetida à votação, foi aprovada por unanimidade. 9. Relatório
das Ações da Comissão de Ensino e Formação Profissional (CEF) nos meses de
Outubro: A Presidente passou a palavra para a Coordenadora em exercício da CEF,
Carolina Gumieri Pereira de Assis, que narrou a visita às faculdades de Aracruz e
Linhares. O Conselheiro Eliomar Venâncio De Souza Filho ressaltou a importância
deste projeto para aproximar o CAU/ES das faculdades. A Coordenadora em
exercício, Carolina Gumieri Pereira de Assis, ressaltou a participação e
comprometimento dos alunos. Em seguida, comunicou que na última sexta-feira, foi
realizado um encontro com os Coordenadores de Arquitetura e Urbanismo e
anunciou os próximos eventos da CEF. 10. Evento Institucional CAU/ES Palestras – ATHIS (adote uma casa) e Mercado de Habitação Saudável: A
Presidente citou o evento realizado pelo CAU/ES na CASACOR, cujo objetivo
principal era conceder maior visibilidade ao CAU/ES e aos projetos de habitação
popular. Comunicou também, que a segunda etapa de utilização da verba de
aproximadamente R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) destinada à ATHIS será a
reforma de duas casas, sendo aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil) para cada
uma delas. Informou também, que o Coordenador deste projeto, Alexandre Nicolau,
fará uma apresentação sobre o projeto “adote uma casa” no Seminário de ATHIS que
será realizado em Santa Catarina. Anunciou que também irá a este Seminário para
acompanhar a proposta de trabalho do CAU/SC referente à ATHIS, consistente em
capacitar os municípios para que eles busquem as verbas federais para utilização na
assistência técnica. O Cons. Eliomar parabenizou o evento e ressaltou a grande
capacidade de público que o local comportava, bem como o contraste causado pelas
palestras de habitação popular. 11. Criação de Comissão de ATHIS: A Presidente
verificou a existência nos outros CAU/UFs de comissões temporárias específicas
para organizar as ações para a utilização desta verba. Instruiu que a verba de ATHIS,
em percentual mínimo de 2% (dois por cento) do orçamento anual, é uma imposição
orçamentária. Neste ano, a verba de aproximadamente R$ 42.000,00 (quarenta e dois
mil) reais foi empregada em apoio ao projeto “adote uma casa” e nas palestras
realizadas na CASACOR. Para o próximo ano, a Presidente sugeriu a criação de
uma comissão temporária de ATHIS, com no mínimo 03 (três) e máximo de 05 (cinco)
conselheiros, iniciando suas atividades em fevereiro focando em análise e
planejamento, e posteriormente, com o advento da reprogramação do orçamento no
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meio do ano, começar a execução do plano de ação resultante. Em seguida, a
Presidente abriu o tópico à discussão e solicitou a manifestação dos conselheiros.
O Cons. Eliomar indagou se o CAU/ES já havia utilizado esta verba nos anos
anteriores. Em resposta, a Presidente afirmou que o CAU/ES empregou a verba de
ATHIS em todos os anos. E que no ano passado, toda a verba para ATHIS, ou seja,
cerca de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), foi utilizada com a realização de uma
palestra com o arquiteto colombiano Gustavo Restrepo. Ressaltou que este foi um
dos motivos que motivaram a realização de palestras em local que possibilitava maior
visibilidade, como o evento da CASACOR. Além de disponibilizar mais da metade da
verba para a execução do projeto “adote uma casa”. O Cons. Eliomar salientou a
importância de aplicar parte da verba para a materialização de projetos. A Presidente
acentuou o ganho de visibilidade, uma vez que será divulgado através da
comunicação interna e da assessoria de imprensa, tanto do CAU/ES como da
Universidade de Vila Velha – UVV, parceiro deste projeto. Além da possibilidade de
atrair mais patrocínio para os próximos projetos, mobilizar a sociedade e os
municípios. O Cons. Eliomar recomendou uma verificação acerca da utilização
desta verba por parte dos outros CAU/UFs. A Presidente realçou que a futura
comissão analisará os editais dos outros Estados e averiguar a viabilidade de
aplicação no Estado. O Cons. João Marcelo frisou a importância de se discutir
continuamente a temática da assistência técnica. A Cons. Giedre Ezer salientou que
esta discussão traz mais uma opção de mercado para os recém-formados. A
Presidente destacou que após as palestras, os estudantes e o arquitetos se
interessaram em buscar informações sobre de que forma poderiam contribuir com
este tema. A Presidente alertou que sobre a necessidade de buscar uma melhor
compreensão do funcionamento dos editais de projeto e execução envolvendo a
ATHIS. Revelou também, a formação de uma parceria com a Defensoria Pública,
consistente no cadastramento de profissionais para prestar serviços para a população
de baixa renda mediante pagamento de honorários reduzidos, segundo tabela
específica. Como esses serviços são recorrentes, a vantagem financeira viria com o
volume. Ao final da discussão, solicitou sugestões aos conselheiros. 12. Eleição
para Recomposição de Plenário: A Presidente esclareceu que em razão da
criação da Comissão de ATHIS, bem como em função das licenças e renúncias de
conselheiras, o número de conselheiros aptos a participar das quatros comissões
permanentes ficou reduzido a 11. O Cons. Eliomar questionou se o CAU/BR havia
regulamentado a eleição para suplente. A Presidente respondeu que o Regulamento
Geral do CAU/BR e o Regimento Interno do CAU/ES determinam que em caso de
impedimento do funcionamento do CAU/UF, novas eleições podem ser realizadas
para suprir as vacâncias. Diante disso, a Presidente considerou que cabe ao
Plenário se manifestar sobre o eventual reconhecimento do impedimento de
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funcionamento do CAU/ES. Advertiu ainda, que os 11 conselheiros disponíveis
ficarão mais sobrecarregados com a criação da Comissão de ATHIS. Lembrou
também, que ainda restam dois anos de mandato e outras licenças e/ou renúncias
podem ocorrer. Após a discussão, a Presidente determinou que a CPFA fizesse uma
análise acerca da instauração da comissão de ATHIS e do pedido de solicitação para
eleição de recomposição do Plenário. 13. Assuntos Gerais: A Presidente passou a
palavra ao Coordenador Técnico, Saulo Yamamoto, que fez um relato sobre a sua
participação no seminário de fiscalização em agosto, na cidade de Recife. Ao término,
a Presidente relatou a sua participação no Fórum de Presidentes, onde a CEN –
Comissão Eleitoral Nacional apresentou a revisão do regimento eleitoral. Ato
contínuo, informou que remeteria à CEN as sugestões de modificação do processo
eleitoral apresentadas pelos conselheiros. Em seguida, noticiou a criação do Sistema
de Gerenciamento de Informações - SGI, que irá gerenciar processos de ética,
fiscalização, compras, e etc. Este sistema já está em funcionamento no CAU/RS e no
CAU/SP. Avisou que todos os CAU/UFs concordaram em aderir ao sistema, desde
que houvesse viabilidade financeira, principalmente em relação aos CAUs
intermediários, como o CAU/ES. Uma vez que o CAU/ES já colabora com o fundo de
apoio e CSC (Centro de Serviços Compartilhados) e não recebe qualquer verba, a
exemplo do que ocorre com os CAUs menores. Advertiu que a decisão final acerca
da adesão a este sistema será do Plenário, encerrando o relato sobre o Fórum de
Presidentes. Em seguida, comunicou que o CAU/ES realizou reuniões com os
coordenadores do curso de arquitetura e com os representantes do CAU/ES nos
conselhos e comissões dos municípios. Avisou que fará reuniões temáticas com a
participação de conselheiros, representantes e qualquer profissional arquiteto
interessado na matéria, uma fez que recebeu solicitação para realizar reunião sobre
tabela de honorários, sistema de aprovação de projetos nas prefeituras, placa de obra,
e etc. Informou ainda, que o CAU/ES se reuniu com a secretaria de fiscalização da
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, com o fito de elaborar um convênio de
fiscalização. Divulgou que também fará reunião com as secretarias de fiscalização
da Serra, de Cariacica, Vitória e Guarapari. Posteriormente, a Presidente passou a
palavra para a Vice-Presidente Carolina Gumieri que explanou as conclusões da
CPFA acerca das ideias sobre a comemoração do dia do arquiteto. O Cons. Eliomar
reforçou a sugestão de se homenagear um arquiteto de destaque no Espírito Santo
e Asseverou que a escolha do homenageado deveria ser feita pelo Plenário. A
Presidente afirmou que o “passeio de balsa” serviria também para salientar a
deficiência do sistema viário de transporte. O Cons. Eliomar sugeriu ainda, uma
exposição de fotografia de arquitetura, escolhidas por concurso, no museu da Vale. A
Presidente advertiu que terá que avaliar se é viável realizar dois eventos, um no
museu e outro no CAU/ES. Encerrada a discussão, a Presidente anunciou que o
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CAU/ES irá contratar um assessor de comunicação para auxiliar, em conjunto com a
assessoria de imprensa, a divulgar matérias de interesse do CAU/ES. Por último, a
Presidente informou que a auditória do CAU/ES, normalmente realizada em janeiro,
já foi finalizada e os dados serão repassados para o CAU/BR. 13. Encerramento – A
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às vinte e uma
horas e seis minutos.

Vitória, 31 de outubro de 2018.

___________________________
Liane Becacici Gozze Destefani
Presidente

_____________________
Wiviane Lombardi Broco
Assessora da Plenária
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