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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

 
ATA DA 56ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 
DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA NO DIA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E 
DEZESSETE. 
 

 
Início:19h26min..........................................................................................................................  1 

Término: 22h.............................................................................................................................. 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. Tito Augusto Abreu de Carvalho (Presidente). Conselheiros 5 

Estaduais: Arq. e Urb. André Luiz de Souza, Arq. e Urb. André Tomoyuki Abe, Arq. e Urb. 6 

Cristiane Locatelli Magno, Arq. e Urb. Marco Antônio Cypreste Romanelli, Paulo César 7 

Mendes Glória e Arq. e Urb. Regina Márcia Costa Signorelli. Assessoria ao Plenário: 8 

Patricia Cordeiro. Secretaria: Wiviane Lombardi Broco. Funcionárias: Sabrina Moura 9 

Rodrigues e Sandra Milanez Grechi ............................................................ 10 

ITEM I – Verificação do quórum – Constatado o quórum regimental com a presença de sete 11 

conselheiros. ITEM II – Execução do Hino Nacional Brasileiro – O presidente Tito Carvalho 12 

convidou a todos para ficarem de pé e entoar o Hino Nacional Brasileiro. ITEM III - Abertura dos 13 

trabalhos e aprovação da pauta – O presidente Tito Carvalho declarou abertos os trabalhos, 14 

agradeceu a presença de todos e fez a leitura da pauta, dando aos conselheiros que 15 

desejassem a oportunidade de sugestão de modificação. Não havendo manifestação o 16 

presidente submeteu a pauta à votação e aprovação, sendo aprovada por unanimidade. ITEM IV 17 

– Leitura e Aprovação das Atas da 6ª Sessão Plenária Extraordinária e da 44ª Sessão 18 

Plenária Ordinária do CAU/ES – O presidente Tito Carvalho passou a palavra para a 19 

conselheira Regina Signorelli que propôs que este item de pauta fosse transferido para a 20 

próxima sessão plenária. O presidente Tito Carvalho submeteu a proposta à votação e 21 

aprovação, sendo aprovada por unanimidade. ITEM V – Deliberação CED-CAU/ES n° 06/2017 22 

– Processo nº 044/2014 – O presidente Tito Carvalho solicitou que o relator da Comissão de 23 

Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CED-CAU/ES 24 

fizesse a leitura do relato e voto. O conselheiro André Abe antes de fazer a leitura do relato e 25 

voto informou que o processo é originário do CREA/ES. Em seguida procedeu a leitura do relato 26 

e voto, que concluiu pelo arquivamento do processo. Informou que a Comissão de Ética e 27 

Disciplina - CED-CAU/ES, por meio da Deliberação nº 06/2017 aprovou o relato e voto. Após 28 

considerações o Presidente Tito Carvalho submeteu o processo nº 044/2014 a julgamento, 29 



2 
 

sendo cinco votos favoráveis dos conselheiros, André Luiz de Souza, André Tomoyuki Abe, 30 

Marco Antônio Cypreste Romanelli, Paulo César Mendes Glória e Regina Márcia Costa Signorelli 31 

ao arquivamento do processo, e uma abstenção da conselheira Cristine Locatelli Magno. ITEM 32 

VI – Relatório administrativo/financeiro do CAU/ES de receitas e despesas referente ao 33 

mês de setembro de 2017 – O presidente Tito Carvalho passou a palavra para a coordenadora 34 

administrativa e financeira Wiviane Broco, que apresentou o relatório de receitas e despesas do 35 

CAU/ES referente ao mês de setembro de 2017. Informou que o material apresentado seguirá 36 

anexo a ata desta sessão plenária. ITEM VII – Evento: Assistência Técnica e Nova Agenda 37 

Urbana – O presidente Tito Carvalho relatou que com o propósito de completar o uso 38 

obrigatório do recurso para assistência técnica, e tratar dos temas relacionados ao urbanismo 39 

propôs a vinda do arq. e urb. Gustavo Restrepo, de Medellin, Colômbia para ministrar uma 40 

palestra que aborda a nova agenda urbana, assistência técnica, e mostra atuação em áreas de 41 

interesses equivalentes aos nossos. Disse que esta palestra consolida um final de gestão, 42 

mostrando que, embora estamos dando conta de todas as questões burocráticas, ora com maior 43 

sucesso, ora com maior dificuldade, mas, enfim, estamos trabalhando plenamente, nesse 44 

sentido, a mudança real da qualificação da cidade e do exercício profissional, vem a partir 45 

dessas novas práticas que propomos. O presidente Tito Carvalho informou que o CAU/ES está 46 

tentando viabilizar uma data com o palestrante para o final do ano, em comemoração ao dia do 47 

arquiteto e urbanista. A gerente geral Patricia Cordeiro informou que a utilização de no mínimo 48 

dois por cento do nosso orçamento em assistência técnica faz parte do orçamento. Realizamos o 49 

Seminário sobre assistência técnica para habitação de interesse social, no dia 26 de setembro 50 

de 2017. Com o objetivo de realização de outro evento complementar, visamos a 51 

economicidade, com parceria para o uso do auditório do Conselho Regional de Contabilidade do 52 

ES, com a negociação dos honorários dos palestrantes, bem como a substituição do coffee 53 

break por nuts, o que veio a reduzir os custos substancialmente. O presidente Tito Carvalho 54 

submeteu a proposta à votação e aprovação, sendo aprovada por unanimidade. ITEM VIII – 55 

Conteúdo publicado pela Chapa 03-ES por meio de correio eletrônico e em redes sociais – 56 

O presidente Tito Carvalho relatou que a conselheira Regina Signorelli solicitou este item de 57 

pauta que trata do conteúdo publicado pela Chapa 03-ES por meio de correio eletrônico e em 58 

redes sociais, com críticas a atual gestão do CAU/ES. O Presidente solicitou que os 59 

conselheiros presentes e que são participantes da Chapa 01-ES concorrentes da Eleição do 60 

CAU 2017 retirem-se e aguardem ao lado externo do auditório e retornem após a conclusão do 61 

debate, para manter a imparcialidade do mesmo. Neste momento, retiram-se do auditório o 62 

presidente Tito Augusto Abreu de Carvalho, André Tomoyuki Abe, Cristiane Locatelli Magno e 63 

Paulo César Mendes Glória. O vice-presidente Marco Romanelli assumiu a presidência e 64 

permaneceram presentes os conselheiros: André Luiz de Souza e Regina Márcia Costa 65 

Signorelli. Em seguida, a conselheira Regina Signorelli fez a leitura da carta que a Chapa 03-66 

ES, concorrente à Eleição do CAU 2017, enviou por e-mail e a grupos do aplicativo WhatsApp de 67 
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arquitetura e urbanismo que calunia a gestão do CAU/ES gravemente. O conselheiro André Luiz 68 

de Souza propôs uma ação judicial, visto que as pessoas precisam ter responsabilidade sobre 69 

aquilo que falam e a classe como um todo está sendo atingida. O presidente em exercício Marco 70 

Romanelli concordou com a gravidade do documento, com ataques gratuitos e como instituição, 71 

o CAU/ES precisa se manifestar contra esses ataques que vem sofrendo. Propôs um documento 72 

público (carta aberta) para envio aos profissionais além de processos éticos e judiciais. A 73 

conselheira Regina Signorelli propôs que deve ser uma resposta pública e com afirmação da 74 

indagação quanto ao colega membro do Conselho. O conselheiro André Luiz de Souza sugeriu 75 

que esta questão deve ser enviada ao CAU/BR para averiguar a postura do conselho federal 76 

suplente do CAU/ES Eduardo Pasquinelli Rocio. O presidente em exercício Marco Romanelli 77 

solicitou que os membros que se retiraram do plenário retornassem e submeteu a votação e 78 

aprovação as seguintes propostas: a) elaborar documento público se defendendo dos 79 

ataques contidos no conteúdo publicado pela Chapa 03-ES, de forma imediata; b) publicar o 80 

documento no site e na fan page do CAU/ES e encaminhar aos profissionais arquitetos e 81 

urbanistas por meio de correio eletrônico; c) abertura de procedimentos ético-disciplinares 82 

e jurídico em face dos membros da Chapa nº 03-ES. As propostas foram aprovadas por 83 

cinco votos favoráveis dos conselheiros André Luiz de Souza, André Tomoyuki Abe, 84 

Cristiane Locatelli Magno, Paulo César Mendes Glória e Regina Márcia Costa Signorelli, e 85 

uma abstenção do conselheiro Tito Augusto Abreu de Carvalho. ITEM IX – Outros 86 

Assuntos – O presidente Tito Carvalho relatou sobre a importância do aniversário de 50 anos 87 

do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Espírito Santo - IAB/ES, no dia 25 de 88 

outubro de 2017, onde foi presidente entre os anos de 1998/1999. O conselheiro André Abe 89 

informou que os 50 anos do IAB/ES será comemorado no dia 14 de dezembro de 2017, com a 90 

entrega do Prêmio IAB/ES 2017 Arquitetura Capixaba, também em comemoração ao dia do 91 

arquiteto e urbanista. ITEM X - Encerramento - O presidente Tito Augusto Abreu de Carvalho 92 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a quinquagésima sexta Sessão Plenária 93 

Ordinária do CAU/ES. Para constar, eu, Márcia Martins Angeli, que após ouvir a gravação, 94 

lavrei a presente Ata, que será assinada por todos os conselheiros no exercício da titularidade, 95 

para que reproduza os efeitos legais. 96 

 
 

Vitória, 24 de outubro de 2017. 
 
 
 

 
 
 

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

 
 
 

Márcia Martins Angeli 
Responsável pela transcrição da Ata 
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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. Cristiane Locatelli Magno 

Conselheira Suplente no exercício da  
titularidade 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 
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