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ATA DA 62ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA 

E URBANISMO DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA NO DIA DEZESSETE DE ABRIL 

DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

Ao décimo sétimo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se o Plenário 1 

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CAU/ES, no auditório 2 

da sede deste conselho, situado na rua Hélio Marconi, nº 58, Vitória/ES, sob a 3 

presidência de Liane Becacici Gozze Destefani, com os conselheiros João 4 

Marcelo De Souza Moreira, Giedre Ezer Da Silva Maia, Pollyana Dipré Meneghelli, 5 

Mônica Fittipaldi Binda, Eliomar Venâncio De Souza Filho, Cristiane Locatelli 6 

Magno, Hélio Márcio Honorato Lírio; e os convidados Eduardo Pasquinelli Rocio 7 

(Conselheiro Federal) e Daniela Caser (Arquiteta e Urbanista). 1. Abertura: A 8 

Presidente Liane Becacici Gozze Destefani, às dezenove horas e trinta e oito 9 

minutos, iniciou a 62ª Plenária Ordinária do CAU/ES. 2. Execução do Hino Nacional 10 

Brasileiro: A Presidente pediu que todos, de pé, ouvissem a execução do Hino 11 

Nacional Brasileiro. 3. Verificação da pauta: A Presidente leu a pauta e perguntou 12 

se alguém queria fazer alguma consideração. Pauta aprovada por unanimidade. 4. 13 

Discussão e aprovação da Ata da 61ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/ES: A 14 

ata foi aprovada por 04 votos a favor e 03 abstenções. 5. Apresentação das receitas 15 

e despesas de janeiro a março: A Presidente passou a palavra à Coordenadora 16 

Administrativo-Financeiro, Wiviane Lombardi Broco, que apresentou o relatório 17 

contendo o demonstrativo de receitas e despesas realizadas no período. A 18 

Conselheira Mônica Fittipaldi Binda sugeriu que fosse feita uma campanha de 19 

conscientização voltado às empresas não registradas no CAU/ES. O Conselheiro 20 

Federal Eduardo Pasquinelli Rocio informou está sendo feito um trabalho junto a 21 

Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/BR, a fim de viabilizar mais recursos 22 

para os CAUs médios. A Presidente esclareceu que o CAU/ES está elaborando sua 23 

estratégia de fiscalização e estudando as ações de fiscalização dos outros CAU/UF. 24 

Wiviane Lombardi Broco reforçou que o CAU/ES está desenvolvendo uma ação 25 

integrada com a Comissão de Exercício Profissional - CEP, Comunicação e a 26 

Fiscalização a fim de desenvolver estratégias para viabilizar a regularização das 27 

pessoas jurídicas e alavancar a arrecadação. A Conselheira Cristiane Locatelli 28 

Magno sugeriu que fosse diligenciado perante o CAU/BR um incentivo financeiro para 29 

os arquitetos que trabalham registrados como pessoas jurídicas. O Conselheiro 30 

Federal Eduardo Pasquinelli Rocio comunicou que a Comissão de Planejamento e 31 

Finanças do CAU/BR está estudando propor um desconto para firmas individuais. A 32 

Presidente ressaltou que a Comunicação irá informar aos arquitetos que essa 33 

arrecadação será revertida em ações de fiscalização, beneficiando e protegendo toda 34 

a sociedade. Coordenadora Administrativo-Financeiro, Wiviane Lombardi Broco, 35 

respondeu ao questionamento da Conselheira Mônica Fittipaldi Binda acerca do 36 
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cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Dando continuidade à apresentação, 37 

Wiviane Lombardi Broco explicou que em virtude do encerramento do contrato 38 

firmado entre o CAU/BR e a Superintendência Regional do Banco do Brasil em 39 

Brasília, que estabelecia o valor máximo de tarifa praticado por aquela instituição 40 

bancária, o CAU/ES passou a pagar os valores da tarifa comum. Por essa razão, o 41 

CAU/ES gastou nos 03 (três) primeiros meses do ano aproximadamente R$ 54.000,00 42 

(cinquenta e quatro mil reais) com tarifas bancárias, enquanto que o valor previamente 43 

orçado para todo o exercício foi de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais). 44 

Avisou ainda, que este aumento dos gastos com as tarifas ocorreu com os outros 45 

CAU/UFs. A Presidente asseverou que os Presidentes dos CAU/UF estão se 46 

mobilizando para reaver esses valores, e que irá buscar inicialmente uma solução 47 

amigável com o referido Banco e não havendo êxito na negociação, serão tomadas 48 

as medidas judiciais cabíveis. 6. Deliberação CPFA nº 13/2018 – Prestação de 49 

contas do 1º trimestre de 2018: A Presidente passou a palavra à Coordenadora 50 

Administrativo-Financeiro, Wiviane Lombardi Broco, que apresentou a prestação de 51 

contas e informou que os demonstrativos contábeis foram analisados e aprovados por 52 

unanimidade pela CPFA. A Deliberação foi aprovada por unanimidade. O Conselheiro 53 

Federal Eduardo Pasquinelli Rocio, parabenizou a atual gestão pelo equilíbrio 54 

financeiro apresentado. 7. Deliberação CPFA nº 14/2018 – Diárias e ajuda de custo: 55 

A Presidente explicou as razões justificadoras para instituição da ajuda de custo e a 56 

necessidade de se adequar os valores das diárias e dos auxílios deslocamentos, 57 

assim como estendê-las a todos os conselheiros. Em seguida, passou a palavra à 58 

Coordenadora Administrativo-Financeiro, Wiviane Lombardi Broco, que explicitou 59 

as normas que regulamentam a concessão das diárias, auxílios deslocamentos e 60 

ajuda de custo. Expôs os novos valores propostos na deliberação que foi analisada e 61 

aprovada por unanimidade na CPFA. A conselheira Mônica Fittipaldi Binda teceu 62 

comentários e informou que irá se abster da votação. O Conselheiro Federal Eduardo 63 

Pasquinelli Rocio esclareceu que o valor da diária deveria ser maior que o proposto 64 

na Deliberação em apreço, em virtude do custo variável de hospedagem, 65 

considerando que a maioria dos deslocamentos a trabalho e treinamentos são 66 

realizados em Brasília. A Presidente ressaltou que é a pessoa mais atingida pelos 67 

ajustes que estão sendo propostos uma vez que o Presidente na gestão anterior 68 

recebia R$ 243,00 (duzentos e quarenta e três reais) por dia de atividade no CAU/ES 69 

e agora passará a receber R$ 70,00 (setenta reais), mas ressalta da necessidade de 70 

equilíbrio nestas concessões para prover a participação de todos os conselheiros  e 71 

esclareceu que esses valores foram readequados tendo por base os valores já 72 

previamente estabelecidos para a Presidência e para as comissões. A Conselheira 73 

Giedre Ezer da Silva Maia reforçou a necessidade de adequação dos valores 74 

propostos em face da capacidade financeira atual do CAU/ES, destacou que o valor 75 

da indenização por deslocamento foi mantido e asseverou que essas medidas 76 

promoverão uma maior participação do CAU/ES no interior do Estado. A Conselheira 77 

Cristiane Locatelli Magno também declarou a necessidade desses ajustes como 78 

uma forma de valorização dos demais conselheiros, sobretudo daqueles que não 79 

recebiam nada pelo tempo despendido ao CAU/ES. O Conselheiro João Marcelo De 80 
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Souza Moreira questionou o impacto financeiro desses ajustes nos conselheiros do 81 

interior. A Presidente explicou que a manutenção do valor da indenização por 82 

deslocamento garantirá que o conselheiro que se deslocar do interior para a capital, 83 

ou vice-versa, não tenha prejuízo, não sendo razoável especular que esses ajustes 84 

desmotivariam os conselheiros. O Conselheiro Federal Eduardo Pasquinelli Rocio 85 

sugeriu uma alteração no texto da deliberação para ser reajustada a cada 90 dias. A 86 

Presidente esclareceu que essa deliberação não possui cláusula de vigência, mas 87 

que a expectativa é que os valores sejam revistos conforme o desempenho da 88 

arrecadação do Conselho. Ressaltou que o orçamento deste ano foi estabelecido pela 89 

gestão anterior com previsão de valores para a fiscalização de forma reduzida e 90 

reafirmou o compromisso de levar o CAU/ES ao interior. A Conselheira Giedre Ezer 91 

da Silva Maia explicou que para viabilizar o valor proposto, foi necessário que os 92 

conselheiros se reorganizassem na participação das reuniões das comissões. A 93 

Coordenadora Administrativo-Financeiro, Wiviane Lombardi Broco, leu a 94 

deliberação que foi aprovada por 07 votos a favor e 01 (uma) abstenção. 8. Alteração 95 

do horário das Reuniões Plenárias do CAU/ES: A Presidente passou a palavra à 96 

Coordenadora Administrativo-Financeiro, Wiviane Lombardi Broco, que explicou os 97 

motivos justificadores da proposta de alteração. A Presidente enfatizou que as 98 

Plenárias deveriam, sempre que possível, terminar às 21:00 horas. O Conselheiro 99 

João Marcelo De Souza Moreira avisou que chegará por volta de 18:15. Após ouvir 100 

os Conselheiros e estando todos de acordo com a alteração do horário das sessões 101 

plenárias ordinárias do CAU/ES, a Presidente anunciou a alteração do horário de 102 

início da Plenária para às 18:00 horas e término às 21:00 horas, sempre que possível. 103 

10. Comunicados: A Presidente questionou se os conselheiros tinham algum 104 

comunicado. 11. Relato do Fórum de Presidentes, Nova Lei de Licitações e 105 

Projeto de Lei do Deputado Ricardo Iza: A Presidente relatou que o Fórum de 106 

Presidentes está sendo formalizado através de um convênio entre os CAU/UF, e que 107 

na próxima reunião será elaborado o seu Regimento Interno. Informou ainda, que na 108 

última reunião do Fórum foram discutidas a Nova Lei de Licitações, que retira a 109 

obrigatoriedade de projeto executivo na licitação; e os Projetos de lei apresentados 110 

pelo Deputado Ricardo Izar, que buscam eliminar o poder de fiscalização do CAU 111 

sobre a atuação compartilhada com outras profissões regulamentadas. Em seguida, 112 

sugeriu contatar os Deputado Marcos Vicente (PP), Evair Vieira de Melo (PV) e Lelo 113 

Coimbra (PMDB), com o intuito de buscar apoio contra essas alterações. O 114 

Conselheiro Federal Eduardo Pasquinelli Rocio aconselhou que as reuniões com os 115 

parlamentares do Espírito Santo sejam registradas. A Presidente acrescentou a 116 

importância de se divulgar essas reuniões. A Presidente continuou seu relato 117 

comunicando que outro ponto bastante discutido no Fórum de Presidentes foi a 118 

aprovação e difusão pelo MEC do EAD para arquitetura e outras profissões, o que 119 

motivou alguns Estados a se mobilizar para buscar pressionar o MEC a não permitir 120 

o ensino à distância em arquitetura. Após encerrar o relato sobre o Fórum de 121 

Presidentes, a Presidente avisou que o CAU/ES está firmando um convênio com o 122 

IAB/ES, que permitirá aos arquitetos registrados no CAU/ES, ao IAB/ES e a 123 

sociedade, a utilização do auditório e do pavilhão que será dividido em quatro salas 124 
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de reunião ou de escritório, com o fito de utilizar melhor esses espaços e abater o 125 

custo do valor do aluguel da sede. Por último, tendo em vista as várias solicitações 126 

para que o CAU/ES se posicionasse em relação às Políticas Públicas Urbanas, a 127 

Presidente divulgou a possibilidade de ser criada uma Comissão Temporária para a 128 

discussão de Políticas Urbanas, composta por um conselheiro como Coordenador e 129 

pelos representantes de comissões externas. Coincidentemente, o CAU/ES recebeu 130 

um Ofício do CAU/BR sugerindo a implantação de uma Comissão de Política Urbana 131 

e Ambiental nos CAU/UFs. A Presidente solicitou sugestões para a criação da 132 

CPUA/ES. O Conselheiro Federal Eduardo Pasquinelli Rocio sugeriu o nome do 133 

Conselheiro Eliomar Venâncio De Souza Filho para coordenar esta comissão. A 134 

Presidente ressaltou que embora a deliberação da CPUA-CAU/BR sugira que esta 135 

comissão seja ordinária, a proposta do CAU/ES neste momento é que ela seja 136 

temporária e com uma frequência mais baixa, bimestral ou trimestral. A Presidente 137 

colocou-se à disposição para receber e analisar demais sugestões. O Conselheiro 138 

Federal Eduardo Pasquinelli Rocio avisou que no período de 10 a 12 de setembro, 139 

em São Paulo, ocorrerá um Seminário Internacional referente à Gestão do Patrimônio, 140 

com a arquiteta Nadia Somekh. A Presidente avisou que haverá um seminário de 141 

ética no Rio de janeiro e que o CAU/ES será representado pela Conselheira Giedre 142 

Ezer da Silva Maia. 11. Encerramento – A Presidente encerrou a reunião às 22 143 

horas e 10 minutos. 144 

Vitória, 17 de abril de 2018. 
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