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ATA DA 69ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA 

E URBANISMO DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA NO DIA VINTE DE NOVEMBRO 

DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

Ao vigésimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se o 1 

Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CAU/ES, 2 

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

sob a presidência de Liane Becacici Gozze Destefani, com os conselheiros, 4 

Eliomar Venâncio De Souza Filho, Giedre Ezer da Silva Maia, Carolina Gumieri 5 

Pereira de Assis, João Marcelo De Souza Moreira; Emílio Caliman Terra. 1. 6 

Abertura: A Presidente Liane Becacici Gozze Destefani, às dezenove horas e dez 7 

minutos, após ter verificado o quórum, iniciou a 69ª Plenária Ordinária do CAU/ES. 2. 8 

Execução do Hino Nacional Brasileiro: A Presidente pediu a todos os presentes 9 

que se levantassem para ouvir a execução do Hino Nacional Brasileiro. 3. Verificação 10 

da pauta: A Presidente leu a pauta e indagou os conselheiros acerca de eventual 11 

inclusão, alteração ou exclusão de algum item. A pauta foi aprovada por unanimidade. 12 

4. Aprovação da Ata da 68ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/ES: A Presidente 13 

submeteu ata referente a 68ª sessão plenária ordinária do CAU/ES à votação, cuja 14 

aprovação se deu por unanimidade. 5. Comunicações: A Presidente anunciou a 15 

renúncia da Ximene Ferreira Villar Sarti ao mandato de conselheira suplente. 6. 16 

Processo CED nº 043/2015 – Pedido de Revisão: A Presidente explicou o 17 

fundamento regimental do pedido de revisão em processo ético e indagou os 18 

conselheiros acerca de eventual impedimento ou suspeição em relação ao 19 

denunciado. Ato contínuo, distribuiu o processo para o Cons. Eliomar Venâncio para 20 

elaborar o voto revisor e apresenta-lo na próxima plenária. 7. Ações da Comissão de 21 

Ensino e Formação Profissional no mês de Novembro: A Presidente passou a 22 

palavra para a Coordenadora em exercício da CEF, Carolina Gumieri Pereira de 23 

Assis, que esclareceu que a CEF realizou dois eventos. Um externo, na cidade de 24 

Cachoeiro de Itapemirim, e outro na própria sede do CAU/ES. Anunciou ainda, a 25 

realização de outros dois eventos que ocorrerão nas cidades de São Mateus e 26 

Colatina. Em seguida, passou a palavra para os Cons. Emílio Caliman e Giedre 27 

Ezer, que relataram as respectivas participações durante a visita do CAU/ES à 28 
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Faculdade América na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Posteriormente, a Cons. 29 

Giedre Ezer comentou a visita dos estudantes do décimo período da UNESC ao 30 

CAU/ES. A Presidente agradeceu a dedicação dos conselheiros nos eventos da CEF 31 

perante às faculdades. No entanto, advertiu que em 2019, o CAU/ES deverá priorizar 32 

os profissionais arquitetos com a realização de palestras de interesse dos arquitetos, 33 

como por exemplo, precificação, tabela de honorários, exercício ilegal da profissão, 34 

mídias sociais, sistemas das prefeituras, dentre outros. 8. CPFA – Demonstrativo de 35 

Receitas de Outubro e o acumulado de Janeiro a Outubro: A Coordenadora da 36 

Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos, Carolina Gumieri Pereira 37 

de Assis, solicitou que a Coordenadora Administrativa-Financeira, Wiviane 38 

Lombardi Broco, apresentasse o relatório. Wiviane Lombardi Broco esclareceu 39 

que, excepcionalmente, o demonstrativo de despesas de outubro foi adiado para a 40 

próxima plenária. Ato contínuo, deu início à explanação do demonstrativo de receitas 41 

referente ao mês de outubro. Ao término da explanação, a Presidente informou que 42 

tramita no CAU/BR uma minuta de resolução, autorizando a utilização de até 20% 43 

(vinte por cento) do superávit acumulado com despesas correntes, exceto gasto com 44 

pessoal. Afirmou que o CAU/ES se posicionou de forma favorável à medida. Porém, 45 

solicitou que este limite fosse ampliado para 50% (cinquenta por cento). 9. Criação 46 

de Comissão de ATHIS: A Presidente explicou as regras para a composição da 47 

comissão temporária de ATHIS, e solicitou que os conselheiros sugerissem alguns 48 

nomes para integrar a comissão. Comunicou que participou, juntamente com a Vice-49 

Presidente Carolina Gumieri, de um seminário de ATHIS em Santa Catarina. O 50 

seminário foi dividido em 04 módulos, sendo o primeiro referente aos órgãos públicos. 51 

Ou seja, a forma de atuação das prefeituras para efetivar a lei da ATHIS. O segundo 52 

módulo focou nos agentes sociais, como as associações de moradores e sociedades 53 

civis organizadas. O terceiro módulo relacionava-se com as instituições de ensino. 54 

Nesta parte, o Professor Alexandre da UVV palestrou sobre o projeto “adote uma 55 

casa” e a sua parceria com o CAU/ES. O quarto e último módulo dizia respeito ao 56 

empreendedorismo em habitação de interesse social. Concluiu o relato do seminário 57 

sugerindo a aplicação das ideias demonstradas, bem como a intenção de oferecer 58 

aquelas palestras para os profissionais arquitetos e urbanistas do Estado. 10. Eleição 59 

para Recomposição de Plenário. (art. 20 da Resol. CAU/BR nº 139): A Presidente 60 

reforçou a necessidade de eleição para recomposição de Plenário e atualizou os 61 

conselheiros sobre o andamento da consulta solicitada ao CAU/BR para a realização 62 

da eleição. Mencionou que o assessor da COA-CAU/BR apresentou a sugestão de 63 

fundir duas comissões. Diante do fato que a comissão de ensino e formação (CEF) 64 

ainda não possui o número mínimo de conselheiros, sugeriu unir a CEF à comissão 65 

de ética e disciplina (CED). O Conselheiro Eliomar Venâncio concordou que a 66 

união da CEF com a CED seria a melhor escolha, caso a eleição não seja autorizada. 67 
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A Presidente informou que a comissão eleitoral nacional (CEN) está revisando a sua 68 

resolução para a próxima eleição e este ponto deverá ser solucionado com a 69 

permissão para que sejam convocados os remanescentes em caso de renúncia de 70 

conselheiro. O Conselheiro João Marcelo advertiu que os assuntos tratados pela 71 

CED e pela CEF não se correlacionam. A Conselheira Giedre Ezer asseverou que 72 

os processos tratados pela CED possuem uma natureza delicada e demandam muito 73 

tempo e dedicação dos integrantes desta comissão. Concluiu sugerindo a união entre 74 

CED e CEP, tendo em vista que a maioria dos integrantes da CED também integram 75 

a CEP. A Presidente lembrou que a comissão que está com dificuldade de formar 76 

uma composição mínima é a CEF. Argumentou ainda, que a fusão da CEF com a 77 

CED facilitaria a implementação de ações informativas em relação à ética e disciplina, 78 

enquanto que se a fusão for com a CEP, as ações seriam mais direcionadas à vida 79 

profissional. O Conselheiro Eliomar opinou que a fusão CEP-CEF seria positiva 80 

para focar nos profissionais em 2019. A Conselheira Giedre Ezer sugeriu que, caso 81 

a CEF seja fundinda com a CED, as reuniões tenham uma frequência quinzenal. A 82 

Conselheira Carolina Gumieri inteirou os conselheiros que no início do ano a CEF 83 

planejava realizar reuniões bimestrais, o que poderia ser implementado no caso da 84 

fusão com a CED. A Conselheira Giedre Ezer concordou com o Conselheiro Eliomar 85 

sobre a CEF dar um enfoque maior aos profissionais em 2019. Encerrada a discussão, 86 

a Presidente encaminhou proposta para que os conselheiros refletissem, 87 

discutissem em suas comissões e apresentassem propostas na próxima plenária. 11. 88 

Assuntos gerais: A Presidente comentou sobre o seminário de ATHIS em 89 

Florianópolis. Avisou que a Conselheira Carolina Gumieri e a Coordenadora 90 

Administrativa-Financeira irão participar de uma reunião da Comissão de Finanças 91 

(CPFI) em Belo Horizonte. Informou que a Conselheira Pollyana Dipré Meneghelli 92 

compareceu à reunião dos Coordenadores da comissão de exercício profissional em 93 

Belo Horizonte. Anunciou que em janeiro de 2019 não haverá reunião de comissão 94 

no CAU/ES, apenas a reunião plenária para definir a composição e o calendário das 95 

comissões. Avisou os conselheiros sobre a invasão ocorrida na casa do arquiteto e 96 

sobre os danos ocasionados no IAB/ES. E comunicou que colocará um segurança 97 

nos feriados. Em relação ao portão da garagem e de pedestres, noticiou que o 98 

processo para realizar a troca dos mesmos está sendo finalizado, o que possibilitará 99 

guardar o carro cedido pelo CAU/RS que está para chegar. A respeito da 100 

comemoração do dia do arquiteto, a Presidente sugeriu que a definição do nome do 101 

homenageado seja definida internamente entre os conselheiros até a próxima 102 

semana. A Conselheira Carolina Gumieri advertiu que a viabilidade do passeio de 103 

balsa está sendo analisada pelo setor jurídico. Em relação ao museu, o CAU/ES está 104 

contatando o museu para verificar o que é permitido ser realizado. Além disso, o 105 

conselho está verificando a viabilidade financeira para dar publicidade a campanha 106 
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nas rádios. A Presidente advertiu que a reunião plenária ordinária do próximo mês 107 

tem uma pauta extensa e sugeriu que a homenagem seja realizada em uma plenária 108 

extraordinária ou em outro local. A Conselheira Carolina Gumieri avisou sobre a 109 

intenção de se produzir uma placa para o homenageado. O Conselheiro Eliomar 110 

argumentou que os critérios para a definição do nome da pessoa homenageada 111 

deveriam ser: trajetória da carreira, tempo de atuação e participação em instituições. 112 

A Presidente complementou com o critério de amplo reconhecimento da sociedade 113 

pelas obras produzidas. O Conselheiro Eliomar indicou o arquiteto Alexandre Feu 114 

Rosa. A Presidente definiu que o nome será decidido internamente entre os 115 

conselheiros e homologado na próxima reunião da CPFA. A homenagem ocorrerá no 116 

dia 15 de dezembro ou em uma plenária extraordinária no dia 18 de dezembro. Sobre 117 

o local da comemoração no dia 15 de dezembro, a Presidente respondeu que foi 118 

solicitado um parecer ao assessor jurídico para verificar a legalidade decorrente dos 119 

custos para contratação do espaço. O Conselheiro Emílio Caliman comunicou que 120 

em contato com o museu, foi informado sobre a disponibilização de três livros para 121 

serem sorteados. Além da realização de uma visita orientada por um guia. 12. 122 

Encerramento – A Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião 123 

às vinte horas e quarenta e três minutos. 124 

 

Vitória, 20 de novembro de 2018. 

 

___________________________ 

Liane Becacici Gozze Destefani 

Presidente  

 

_____________________ 

Wiviane Lombardi Broco 

Assessora da Plenária 

 

 


