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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPÍRITO SANTO – CAU/ES 
 

 
ATA DA 35ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 
DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E 
QUINZE. 
 

 
Início: 19h30min......................................................................................................................... 1 

Término: 22h.............................................................................................................................. 2 

Local: Auditório da Sede do CAU/ES, Rua Hélio Marconi, 58, Bento Ferreira, Vitória, ES, 3 

CEP: 29050-690......................................................................................................................... 4 

Presenças: Arq. e Urb. Tito Augusto Abreu de Carvalho (Presidente). Conselheiros 5 

Estaduais: Arq. e Urb. Alberto Bernabé Kirchmayer, Arq. e Urb. Alexandre Cypreste 6 

Amorim, Arq. e Urb. Ana Paula Rabello Lyra, Arq. e Urb.  André Luiz de Souza, Arq. e 7 

Urb. André Tomoyuki Abe, Arq, e Urb. Marco Antônio Cypreste Romanelli, Arq. e Urb. 8 

Paulo César de Mendes Glória e Arq. e Urb. Regina Márcia Costa Signorelli. 9 

Convidados: Arq. e Urb. Aparecida Maria da Silva Borges, Arq. e Urb. Elisa Melo 10 

Oliveira e Arq. e Urb. Vivian Coser Sette Ferraço (Conselheiras suplentes). Assessoria 11 

ao Plenário:  Patricia Cordeiro. Secretaria: Márcia Martins Angeli...................................... 12 

ITEM I – Verificação do quórum – Constatado o quórum regimental com a presença de 13 

nove conselheiros. ITEM II – Execução do Hino Nacional Brasileiro – O presidente Tito 14 

Carvalho convidou a todos para ficarem de pé e entoar o Hino Nacional Brasileiro. ITEM III - 15 

Abertura dos trabalhos e aprovação da pauta – O presidente Tito Carvalho declarou 16 

abertos os trabalhos, agradeceu a presença de todos e fez a leitura da pauta, dando aos 17 

conselheiros que desejassem a oportunidade de sugestão de modificação. Não havendo 18 

manifestação submeteu a pauta à votação e aprovação, sendo aprovada por unanimidade. 19 

ITEM IV – Fechamento parcial das contas de 2015 – O presidente Tito Carvalho passou 20 

a palavra para a coordenadora administrativa, Wiviane Broco que relatou que receitas 21 

apuradas até novembro de 2015 somaram o montante de R$ 1.633.911,55 (um milhão, 22 

seiscentos e trinta e três mil e novecentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos), as 23 

receitas apuradas até o dia 22 de dezembro de 2015 foram na ordem de R$ 78.873.04 24 

(setenta e oito mil e oitocentos e setenta e três reais e quatro centavos), considerando uma 25 

estimativa de arrecadação até o final do exercício no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 26 

que serão somadas aos rendimentos sobre as aplicações financeiras R$ 5.300,00 (cinco mil 27 

e trezentos reais), estima-se que a arrecadação total do exercício de 2015 seja de R$ 28 



 

2 
 

1.728.084,59 (um milhão, setecentos e vinte e oito mil e oitenta e quatro reais e cinquenta e 29 

nove centavos). Informou que com relação as despesas do mês de novembro/2015, as 30 

mesmas foram de R$ 1.516.326,08 (um milhão, quinhentos e dezesseis mil e trezentos e 31 

vinte e seis reais e oito centavos, as despesas apuradas até 22 de dezembro de 2015 foi de 32 

R$ 165.519,20 (cento e sessenta e cinco mil e quinhentos e dezenove reais e vinte 33 

centavos, estima-se que ainda teremos um valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) de 34 

despesas a serem liquidadas, o que totaliza o montante de R$ 1.711.845,28 (um milhão, 35 

setecentos e onze mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos). Ao 36 

levarmos em consideração os números já realizados assim como os previstos, estima-se 37 

que encerraremos o exercício de 2015 com um superávit de R$ 16.239,31 (dezesseis mil e 38 

duzentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos. O presidente Tito Carvalho informou 39 

que este não é um número a ser comemorado, mas reflete os inúmeros esforços da gestão 40 

e da equipe técnica para evitar o encerramento com déficit. ITEM V – Retrospectiva das 41 

ações do CAU/ES em 2015 – O presidente Tito Carvalho apresentou algumas ações 42 

realizadas pelo CAU/ES em 2015: relatório de atendimentos do CAU/ES, realização das 43 

sessões plenárias ordinárias e extraordinárias, reuniões de comissões, reuniões com 44 

representantes de entidades e órgãos públicos, palestras, treinamento de profissionais 45 

egressos, bate-papo com os estudantes das Instituições de Ensino Superior que oferecem 46 

curso de arquitetura e urbanismo no Estado do Espírito Santo, CAU/ES no Interior – São 47 

Mateus, cursos em parceria com o Sebrae, entre outros eventos e debates sobre questões 48 

relacionadas a arquitetura e urbanismo. Informou que em relação ao cenário financeiro, o 49 

ano de 2015 foi um ano atípico, considerando a recessão do País que ao afetar o mercado 50 

de trabalho atingiu diretamente a arrecadação advinda dos RRTs, de forma prudencial o 51 

CAU/ES realiza o acompanhamento semanal das receitas e despesas realizadas e partir 52 

disso identificou queda significativa na arrecadação do Conselho. Com isso adotou medidas 53 

de redução de custos com o intuito de mitigar os riscos e garantir a sustentabilidade 54 

financeira, como a não realização de alguns projetos programados para este ano e a 55 

diminuição do quadro de funcionários com as demissões da assessora de comunicação e da 56 

coordenadora técnica. ITEM VI – Agenda para janeiro/2016 – O presidente Tito Carvalho 57 

propôs que cada conselheiro relatasse a sua proposta para o ano de 2016 e que será 58 

debatido no planejamento estratégico, em janeiro de 2017. A conselheira Aparecida 59 

Borges propôs seja realizado no mínimo três eventos: dia da arquitetura, o dia do 60 

urbanismo e o dia do arquiteto e urbanista, envolvendo a sociedade. E que haja mais 61 

discussões para transformar arquitetos em profissionais, e não trabalhadores, onde haveria 62 

um impacto em receita, em valorização profissional e sobre a visão que a sociedade tem em 63 

relação ao CAU. E deseja que cada conselheiro presente seja um embaixador ou 64 
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embaixatriz do CAU/ES, no intuito de divulgar as ações do Conselho. A conselheira Ana 65 

Paula Lyra espera que em 2016 haja um aumento expressivo de participação dos arquitetos 66 

e urbanistas nos eventos realizados pelo CAU/ES. O conselheiro André Luiz espera que 67 

haja um envolvimento maior dos arquitetos e urbanistas com o CAU/ES, que seja dada 68 

maior publicidade as ações que estão sendo realizadas CAU/ES, pelos meios de divulgação 69 

do Conselho e pelos conselheiros, através de mídia, nas suas áreas especificas, como: 70 

Instituições de Ensino Superior, construção civil, comércio e os órgãos públicos. O 71 

conselheiro Alberto Kirchmayer relatou que todas as questões que estão sendo postas 72 

devem ser pautadas para a reunião de planejamento estratégico, onde será primeiramente 73 

definir qual a função do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Espírito Santo – 74 

IAB/ES, do Sindicato de Arquitetos do Brasil no Estado do Espírito Santo – Sindarq-ES e o 75 

CAU/ES. Após a definir a função do CAU/ES devemos coordenar entre a equipe 76 

operacional, os conselheiros e as comissões para atingir as metas estabelecidas no 77 

planejamento estratégico, mediante a dotação orçamentária. O conselheiro André Abe 78 

relatou que comparando o número crescente de profissionais os arquitetos e urbanistas no 79 

mercado, em relação aos Registros de Responsabilidade Técnica - RRTs elaboradas no 80 

CAU/ES, contatasse que os profissionais não estão atuando dentro das atribuições da 81 

profissão ou não estão realizando devidamente as atividades. Acredita que deve haver um 82 

maior comprometimento dos arquitetos e urbanistas em relação as entidades. O conselheiro 83 

Marco Romanelli relatou que já preparou o material sobre o planejamento estratégico e o 84 

orçamento. Disse que a expectativa para 2016 é fazer um orçamento alocando os recursos 85 

de acordo com os objetivos do planejamento estratégico, dos quais alguns são ditados pelo 86 

CAU/BR. O conselheiro Alexandre Amorim relatou sobre as ações realizadas pela 87 

Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos – CPFA-CAU/ES, na construção 88 

das diretrizes, na primeira gestão do CAU/ES e a responsabilidade de levar isso adiante 89 

nessa gestão e ressaltou a importância da reunião para elaboração o planejamento 90 

estratégico. A conselheira Elisa Melo solicitou uma maior atuação da fiscalização no 91 

mercado, divulgando para a sociedade quais as atribuições dos arquitetos e urbanistas e 92 

divulgar para a sociedade como uma denúncia pode ser registrada no CAU/ES por qualquer 93 

pessoa. A conselheira Vivian Coser relatou sobre a falta de ética profissional que vem 94 

ocorrendo no mercado. Acredita que em 2016 o CAU/ES irá buscar cada vez mais 95 

disseminar culturalmente a importância do arquiteto e do urbanista. A conselheira Regina 96 

Signorelli relatou as ações realizadas pela Comissão de Planejamento, Finanças e Atos 97 

Normativos e a realização do planejamento estratégico. ITEM VII – Informe sobre o 149º 98 

COSU – O presidente Tito Carvalho informou que a 105ª reunião do Conselho Superior – 99 

COSU, do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Espírito Santo - IAB/ES, 100 
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ocorreu na sua gestão, como presidente do IAB/ES, entre os dias 12 e 14 de março de 101 

1999, no hotel Pasárgada, em Vila Velha. Passou a palavra para a o conselheiro André Abe 102 

que convidou relatou sobre a organização da 149º reunião do COSU, cuja expectativa é de 103 

60 a 70 pessoas, entre conselheiros e presidentes do IAB. O evento será realizado entre os 104 

dias 27 e 30 de janeiro de 2016, onde será realizada uma homenagem ao arq. e urb. Carlos 105 

Maximiliano Fayet (in memória), capixaba, mas que residia no Rio Grande do Sul, era 106 

atuando tanto no IAB quanto na criação do CAU, o arq. e urb. Paulo Mendes da Rocha e o 107 

arq. e urb. Alexandre Feu Rosa também serão homenageados. Será realizado um seminário 108 

simultaneamente com o COSU, com a participação de quatro palestrantes de outros 109 

Estados, entre eles o conselheiro vitalício do IAB, Demetre Basile Anastassakis, no auditório 110 

da Universidade de Vila Velha – UVV. A reunião dos presidentes e conselheiros será 111 

realizada no dia 27 de janeiro de 2016, no auditório da sede do CAU/ES. O presidente Tito 112 

Carvalho parabenizou a ideia do IAB/ES em realizar a reunião de presidentes dos IABs, no 113 

auditório da sede do CAU/ES. Propôs fazer uma homenagem ao arq. e urb. Carlos 114 

Maximiliano Fayet (in memória), que esteve a frente do IAB e  participou ativamente dos 115 

debates para a criação do CAU, nomeando o auditório da sede do CAU/ES, “Carlos 116 

Maximiliano Fayet”. O presidente Tito Carvalho submeteu a proposta à votação e 117 

aprovação, sendo aprovado por unanimidade. ITEM VIII – Outros Assuntos – O presidente 118 

Tito Carvalho informou que, regimentalmente, a primeira reunião do ano, o CAU/ES eleger 119 

a composição das comissões, eleger a coordenação de cada comissão e definir as datas 120 

das plenárias ordinárias do CAU/ES, e a realização de uma reunião para elaborar o 121 

planejamento estratégico. O conselheiro Marco Romanelli sugeriu que a plenária e a 122 

reunião sobre o planejamento estratégico sejam realizados no mesmo dia. Após 123 

considerações dos conselheiros, o presidente Tito Carvalho propôs que a sessão plenária 124 

seja realizada no dia 23 de janeiro de 2016, sábado, manhã e tarde. O presidente Tito 125 

Carvalho submeteu a proposta à votação e aprovação sendo aprovado por unanimidade. 126 

ITEM IX – Encerramento – O presidente do CAU/ES, Tito Carvalho agradeceu a presença 127 

de todos, parabenizou a equipe e declarou encerrada a trigésima quinta Sessão Plenária 128 

Ordinária do CAU/ES. Para constar, eu, Márcia Martins Angeli, secretária, lavrei a presente 129 

Ata, que será assinada por todos os conselheiros no exercício da titularidade, para que 130 

reproduza os efeitos legais. 131 

 
Vitória, 22 de dezembro de 2015. 

 
 

 
 

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

 
 

Márcia Martins Angeli 
Secretária dos Trabalhos 
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Arq. e Urb. Ana Paula Rabello Lyra 
Conselheira Titular do CAU/ES 

 
 

 
 

Arq. e Urb. Alberto Bernabé Kirchmayer 
Conselheiro Titular do CAU/ES 

 
 

 
 

Arq. e Urb. Alexandre Cypreste Amorim 
Conselheiro Titular do CAU/ES 

 
 
 

 
Arq. e Urb. André Luiz de Souza 

Conselheiro Titular do CAU/ES 
 
 
 

 
Arq. e Urb. André Tomoyuki Abe 

Conselheiro Titular do CAU/ES 

 
 
 
 
Arq. e Urb. Marco Antônio Cypreste Romanelli 

Conselheiro Titular do CAU/ES 

 
 

 
 

Arq. e Urb. Paulo César Mendes Glória 
Conselheiro Titular do CAU/ES 

 
 
 
 

Arq. e Urb. Regina Márcia Costa Signorelli 
Conselheira Titular do CAU/ES 

 
 132 


