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ATA DA 61ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA NO 

DIA VINTE DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

Ao vigésimo dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, 1 

reuniu-se o Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – 2 
CAU/ES, no auditório da sede deste conselho, situado na rua Hélio Marconi, nº 58, 3 
Vitória/ES, sob a presidência de Liane Becacici Gozze Destefani, com os 4 

conselheiros João Marcelo De Souza Moreira, Giedre Ezer Da Silva Maia, 5 
Carolina Gumieri Pereira De Assis, Pollyana Dipré Meneghelli, Maria De Lourdes 6 
Da Silva Oliveira, Sati Fukunaga; e os convidados Hélio Márcio Honorato Lirio – 7 
Conselheiro Suplente, e Daniela de Souza Caser – Arquiteta e Urbanista. 1. 8 

Abertura: A Presidente Liane Becacici Gozze Destefani, às dezenove horas e 9 
dezesseis minutos, constatou o quórum e iniciou a reunião. 2. Execução do Hino 10 

Nacional Brasileiro: A Presidente pediu que todos, de pé, ouvissem a execução do 11 
Hino Nacional Brasileiro. Em seguida, explicou que a sessão estava sendo gravada e 12 

transmitida pela internet. 3. Verificação da pauta: A Presidente perguntou se alguém 13 
queria inserir algum ponto ou fazer alguma alteração. Ninguém se manifestou. Logo 14 

após, A Presidente submeteu a pauta à votação, que foi aprovada por unanimidade. 15 
4. Discussão e aprovação da Ata da 60ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/ES: 16 
A Presidente esclareceu que a Ata da 60ª Sessão Plenária fora enviada previamente 17 

aos Conselheiros por email. Ressaltou que as alterações sugeridas foram efetuadas. 18 
Ato contínuo, colocou a ata em votação, que foi aprovada por unanimidade. 5. 19 

Relatório Situacional da Comissão de Ensino e Formação - CEF – A Presidente 20 

passou a palavra à Coordenadora da Comissão de Ensino e Formação, a 21 
Conselheira Sati Fukunaga, que solicitou à Assessora da CEF, Sabrina Moura 22 

Rodrigues Carneiro, que apresentasse o relatório. Ao final, a Cons. Sati Fukunaga 23 
esplicou que não foi possível encontrar todas as súmulas da comissão e que o objetivo 24 

da CEF é dar continuidade aos projetos iniciados. A Presidente afirmou que o 25 
CAU/ES continuará indeferindo o registro de especialização iniciada durante a 26 
graduação. 8. Deliberação CED nº 06/2017 – Processo 044/2014: A Presidente 27 

indagou se algum conselheiro encontrava-se impedido ou suspeito. Como ninguém 28 
se manifestou, determinou a leitura e votação do relatório. A Conselheira Giedre Ezer 29 

da Silva Maia convocou o assessor da CED, Alan Marcel Braga da Silva Melo, para 30 
realizar a leitura do relatório e explicou que tanto o processo 044/2014 quanto o 31 
processo 098/2015 foram deliberados na gestão anterior. Ao final da leitura, a Cons. 32 

Giedre Ezer da Silva Maia resumiu o relatório. Logo após, a Presidente submeteu a 33 
Deliberação CED nº 06/2017 à votação, que foi aprovada por unanimidade. 9. 34 

Deliberação CED nº 07/2017 – Processo 098/2015: A Presidente questionou os 35 
conselheiros acerca de impedimento e suspeição. Posteriormente, determinou a 36 

leitura do relatório e votação. A Conselheira Giedre Ezer da Silva Maia solicitou que 37 
o assessor da CED, Alan Marcel Braga da Silva Melo, realizasse a leitura do relatório. 38 
Concluída a leitura, a Cons. Giedre Ezer da Silva Maia sintetizou o relatório. 39 

Prontamente, a Presidente colocou a Deliberação CED nº 07/2017 em votação, que 40 
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foi aprovada por unanimidade. 7. Deliberação CEP nº 05/2018 – Defesa em fase de 41 

notificação: A Presidente passou a palavra à Coordenadora da Comissão de 42 
Exercício Profissional, a Cons. Pollyana Dipré Meneguelli, que solicitou à Assessora 43 
da CEP, Karla Silva Yajima, que apresentasse o relatório. Logo depois, a Presidente 44 
pôs a Deliberação em votação, que foi aprovada por unanimidade. 6. Deliberação da 45 
Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos - CPFA nº 09/2018 – 46 

Relatório de Gestão do Exercício de 2017: A Presidente passou a palavra à 47 
Coordenadora Administrativo-Financeiro, Wiviane Lombardi Broco, que apresentou o 48 
Relatório de Gestão referente ao exercício de 2017. Ao final da apresentação, a Cons. 49 
Carolina Gumieri Pereira De Assis leu a deliberação. Imediatamente após, a 50 
Presidente submeteu a Deliberação à votação, que foi aprovada por unanimidade. 51 

10. Comunicados: A Presidente questionou se os conselheiros tinham algum 52 
comunicado. Em seguida, informou que o relatório de gestão do exercício de 2017 foi 53 

apresentado ao CAU/BR há duas semanas, cumprindo assim o cronograma de envio.   54 
Comunicou que durante uma semana o CAU/ES recebeu o auditor da empresa BDO 55 
Brazil, que auditou as contas do Conselho, relativas ao exercício de 2017, também 56 
uma obrigação de todos os CAU/UF. Explicou que o Tribunal de Contas da União 57 

recomenda que se realizem auditorias internas, que neste caso são feitas pelo 58 
CAU/BR através dos relatórios enviados trimestralmente e auditoria externa, que é 59 

realizada por empresa contratada pelo Conselho Federal. Alertou que o CAU/ES foi 60 
intimado pelo Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho a prestar 61 
esclarecimentos acerca do quadro de pessoal durante a gestão anterior. Comunicou 62 

também que a Comissão de Exercício Profissional está trabalhando numa estratégia 63 

de fiscalização em âmbito interno e externo, inicialmente na Grande Vitória e 64 
posteriormente no interior do Estado. Informou que as instituições de ações de 65 
fiscalização ficam comprometidas em virtude das restrições orçamentárias, razão pela 66 
qual a CPFA está revisando o orçamento a fim de conferir mais recursos à fiscalização 67 
e melhorar a infraestrutura de trabalho. Destacou da possibilidade de instituição da 68 
Coordenação Técnica, que responderá pelo gerenciamento das demandas e quadro 69 

de pessoal lotados na fiscalização e no setor técnico. Comunicou que a fiscalização 70 
do CAU/ES impugnou o edital do IOPES que não previa o arquiteto na seleção, 71 

mediante esta ação o edital foi corrigido e prorrogado. Em relação à 72 
representatividade do CAU/ES informou que foi listado todas as entidades e 73 
comissões que o CAU/ES tem que ter representatividade externa, como a prefeituras 74 

e outras instituições, e que os relatórios produzidos por estes representantes estão 75 

sendo apurados e para as situações cujas respostas não são positivas ou que não 76 
haja representação, o CAU/ES enviou email aos conselheiros indagando se havia 77 
interesse na participação de alguma representatividade específica, não havendo 78 

interesse, a consulta será feita aos arquitetos e urbanistas registrados no CAU/ES. Na 79 
ocasião, ressaltou que os relatórios de acompanhamento já foram solicitados para 80 
verificação de algum caso específico que o CAU/ES tenha que se manifestar. 81 
Informou que existe uma pauta no CAU/BR de notoriedade nacional e que será 82 
utilizada durante todo o ano, que é sobre habitação de interesse social, diante disso, 83 

o CAU/BR está convidando os profissionais que possuem projetos na área de 84 
habitação de interesse social, para publicação e realização de campanhas 85 
relacionadas a este assunto. Comunicou que o CAU/ES está reestruturando o setor 86 
de atendimento, com a alocação de mais um funcionário e a disponibilização de outros 87 

canais que possibilitam o contato com o Conselho, haja vista a grande demanda 88 
identificada. Em relação à participação do CAU/ES no cenário nacional, no dia 08 de 89 

fevereiro do presente ano, houve uma reunião em São Paulo onde foram tratados 90 
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assunto direcionados ao ensino e fiscalização que são comuns a todos os CAU/UF. 91 

Outra questão importante foi a instalação do fórum de presidentes, que apesar de 06 92 
anos de funcionamento do CAU, ainda não havia sido instituído, ocorrendo de maneira 93 
informal, geralmente 1 dia antes da plenária ampliada no CAU/BR. Explicou aos 94 
demais que a Plenária Ampliada é um encontro realizado normalmente em Brasília, a 95 
cada dois meses, onde participam os presidentes dos CAU/UF e os conselheiros 96 

federais. Na ocasião também foram definidas as participações dos presidentes em 97 
dois comitês do CAU/BR, o Fundo de Apoio e o Centro de Serviços Compartilhados – 98 
CSC, informando que o fundo de apoio é o valor direcionado ao CAU/UF considerados 99 
básicos e que não possuem arrecadação mínima para se autosustentarem, já o 100 
Centro de Serviços Compartilhados, contempla os sistemas utilizados pelo sistema 101 

CAU (SICCAU, Sistemas da Implanta, IGEO, e-mail, entre outros). Advertiu que 102 
embora o atendimento tenha melhorado, houveram reclamações que motivaram o 103 

aumento de funcionários e canais de atendimento, além da disponibilização de 104 
material instrutivo no site do CAU/ES. 11. Encerramento – A Presidente encerrou a 105 
reunião às 21 horas e 04 minutos. 106 

 

 

Vitória, 20 de março de 2018. 
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