
 
 

 

 

 

DIVULGAÇÃO DO EXTRATO DE DENÚNCIAS 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de outubro do ano de 2017, o Coordenador da Comissão 

Eleitoral do Espírito Santo (CE-ES), em cumprimento ao disposto no Regulamento Eleitoral e no 

Calendário Eleitoral das Eleições de 2017, aprovados pela Resolução CAU/BR n° 122, de 23 de 

setembro de 2016, que regulamenta as eleições do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, DIVULGA O 

EXTRATO DE DENÚNCIAS nas eleições de conselheiros titulares e respectivos suplentes de 

conselheiros do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e conselheiros titulares e 

respectivos suplentes de conselheiros dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo das Unidades da 

Federação (CAU/UF). 

 

 

Nº da Denúncia: 

Denunciante: 

153/2017-ES 

Tito Augusto Abreu de Carvalho - Presidente do CAU/ES 

Denunciado: Chapa 03-ES 

Resumo das razões da Denúncia: A Chapa 03-ES postou vídeo no facebook, que apresenta 

candidata, contendo informações equivocadas e tendenciosas 

quando se refere ao CAU; postou imagem que trata, de forma 

equivocada, as duas gestões do CAU/ES como se fosse 

apenas uma (períodos de 2012/2014 e de 2015/2017), 

fazendo alusão, de forma irônica à data de lançamento do seu 

portal da transparência; postou imagem utilizando a 

fotografia do ex-piloto da Fórmula 1, Rubens Barrichello, 

fazendo referência à data do lançamento do portal de 

transparência do CAU/ES, atingindo a imagem do CAU/ES 

de forma pejorativa perante os profissionais arquitetos e 

urbanistas e toda a sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº da Denúncia: 

Denunciante: 

167/2017-ES 

José Carlos Neves Loureiro - Presidente do SINDARQ-ES 

Denunciado: Chapa 03-ES 

Resumo das razões da Denúncia: A Chapa 03-ES incluiu em seu Plano de Trabalho a proposta 

de criação de um Coworking na Casa do Arquiteto, que é uma 

ideia do presidente do CAU/ES que foi desenvolvida e 

apresentada pelo presidente do SINDARQ-ES, com a 

concordância do autor, ao Colegiado Permanente de 

Entidades do CAU/ES, em 2015, em reunião com a 

participação do candidato da Chapa 03-ES a Conselheiro 

Federal Titular, arquiteto e urbanista Eduardo Pasquinelli 

Rocio, que era o presidente do IAB/ES e membro titular do 

Colegiado. 

 

Os denunciados terão o prazo de 3 (três) dias para protocolar a defesa, conforme § 1º do art. 45 

do Regulamento Eleitoral, e deverão ser protocolados exclusivamente no Sistema Eleitoral Nacional 

(SiEN).  

 

 

 

 

ROBERTA ROCHA DE TOLEDO PINHEIRO 

Coordenadora da Comissão Eleitoral do Espírito Santo 
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