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ATA DA 74ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA 
E URBANISMO DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA NO DIA DOIS DE MAIO DE 
2019. 
 
Ao segundo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, 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, Giedre 4 
Ezer da Silva Maia, Carolina Gumieri Pereira de Assis, João Marcelo De Souza 5 

Moreira e Pollyana Dipré Meneghelli. 1. Abertura: A Presidente Liane Becacici 6 
Gozze Destefani, às dezenove horas e três minutos, após ter verificado o quórum, 7 

iniciou a 74ª Plenária Ordinária do CAU/ES. 2. Execução do Hino Nacional 8 
Brasileiro: A Presidente pediu a todos os presentes que se levantassem para ouvir 9 
a execução do Hino Nacional Brasileiro. 3. Verificação da pauta: A Presidente leu a 10 

pauta e perguntou aos conselheiros acerca de eventual inclusão, alteração ou 11 
exclusão de algum item. Logo após, a pauta foi aprovada. 4. Aprovação da Ata da 12 

73ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/ES: A ata foi aprovada por unanimidade. 5. 13 

Comunicações: As comunicações serão informadas no ponto 07 da pauta “Assuntos 14 

Gerais”. 6. ORDEM DO DIA: 6.1. Auditoria dos Registros de Responsabilidades 15 
Técnicas - RRT: A coordenadora da CEP, Pollyana Dipré, e a analista técnica, 16 

Sabrina Moura, apresentaram o relatório e esclareceram as dúvidas dos conselheiros. 17 
6.2. Modelo de folder para orientação dos Síndicos: A assessor de comunicação, 18 
Cassio Favero, apresentou o material elaborado. A coordenadora da CEP, Pollyana 19 

Dipré, complementou a apresentação e respondeu aos questionamentos dos 20 
conselheiros.6.3. Distribuição dos processos da Comissão de Exercício 21 
Profissional – processos 150/2017 e 223/2016: Os processos 223/2016 e150/2017 22 

foram distribuídos para os conselheiros João Marcelo e Giedre Ezer, respectivamente, 23 
elaborarem o relatório e voto dos recursos apresentados. 6.4. Relato das atividades 24 

da Comissão de Exercício Profissional no mês de abril/2019: A coordenadora da 25 

CEP, Pollyana Dipré, relatou os trabalhos da comissão no último mês. 6.5. Minuta de 26 

DPOES que aprova os procedimentos para envio das carteiras de identidade 27 
profissional: A Deliberação Plenária DPOES nº 161 foi aprovada com 04 votos a 28 
favor, 00 contrários, 00 abstenções e 03 ausências. 6.6. Minuta de DPOES que 29 

aprova a pesquisa sobre o Mercado da Arquitetura Capixaba: A Deliberação 30 
Plenária DPOES nº 160 foi aprovada com 04 votos a favor, 00 contrários, 00 31 

abstenções e 03 ausências. 6.7. Minuta de DPOES que aprova o modelo de 32 
relatório de detalhamento de projeto/evento e ação: A Deliberação Plenária 33 
DPOES nº 162 foi aprovada com 04 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 03 34 
ausências. 6.8. Minuta de DPOES que aprova as cláusulas financeiras do acordo 35 
coletivo de trabalho firmado entre o CAU/ES e o SINDCOES: A Deliberação 36 
Plenária DPOES nº 156 foi aprovada com 04 votos a favor, 00 contrários, 00 37 
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abstenções e 03 ausências. 6.9. Minuta de DPOES que aprova a extensão da 38 

vacinação contra o vírus da gripe aos conselheiros do CAU/ES: A Deliberação 39 
Plenária DPOES nº 157 foi aprovada com 04 votos a favor, 00 contrários, 00 40 
abstenções e 03 ausências. A presidente informou que foi realizado uma seleção para 41 
a contratação de uma empresa de vacinação para aplicação da vacina aos 42 
funcionários e conselheiros. A empresa vencedora pelo critério de menor preço 43 

também se mostrou interessada em realizar um convênio com o CAU/ES para 44 
fornecer abaixo do preço de mercado a vacina mais completa aos profissionais 45 
arquitetos e urbanistas. 6.10. Minuta de DPOES que aprova a prestação de contas 46 
do CAU/ES referente ao 1º trimestre de 2019: A Deliberação Plenária DPOES nº 47 
158 foi aprovada com 04 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 03 ausências. 48 

6.11. Minuta de DPOES que aprova o reajuste dos valores das diárias nacionais 49 

e deslocamentos: A Deliberação Plenária DPOES nº 158 foi aprovada com 04 votos 50 

a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 03 ausências. 6.12. Relato das atividades da 51 
Comissão de Planejamento, finanças e atos normativos, no mês de abril/2019: A 52 
coordenadora da CPFA, Carolina Gumieri, informou os andamentos da comissão para 53 
viabilizar a utilização do auditório pelos profissionais arquitetos e urbanistas, bem 54 

como aos parceiros comerciais do CAU/ES. Noticiou sobre a normatização da 55 
concessão de diárias, jetons e ajuda de custo. Esclareceu a necessidade de avaliação 56 

dos gastos das comissões com diárias, a fim de elaborar um comparativo dos valores 57 
orçados e gastos neste ano em relação ao ano passado. Também foram analisados 58 
o panorama e as tratativas com os profissionais e empresas inadimplentes. Por fim, a 59 

coordenadora e a assessora da CPFA, Caroline Gumieri e Wiviane Broco, 60 
respectivamente, participaram de um seminário de planejamento e boas práticas no 61 

CAU/BR. 6.13. Relato das atividades da Comissão de Ética, Disciplina e Ensino 62 

e Formação Profissional, no mês de abril/2019: A coordenadora da CEDEF, Giedre 63 

Ezer, informou os trabalhos realizados na reunião do mês de abril. Noticiou sobre os 64 
assuntos tratados no encontro da CEDSUL + 4, realizado em Vitória no dia 24 de abril. 65 

Avisou acerca do planejamento para discutir com os profissionais arquitetos e 66 
urbanista o tema da reserva técnica, provavelmente na terceira semana de maio. Em 67 
25 de abril, o CAU/ES recebeu os alunos da Faculdade São Camilo. 6.14. SGI: A 68 

Presidente Liane Becacici Gozze Destefani explicou os principais pontos da 69 
apresentação realizada no Fórum de Presidentes acerca do sistema de 70 
gerenciamento integrado (SGI). A Presidente solicitou um parecer da CPFA sobre o 71 

assunto. 6.15. Regulamento Eleitoral: A Presidente determinou que os artigos já 72 
aprovados e os que ainda estão em processo de aprovação sejam enviados aos 73 

conselheiros para ciência e sugestões, respectivamente. A Presidente participou aos 74 

conselheiros a controvérsia acerca da recondução de conselheiros, regulada pelo 75 

artigo 20, inciso V, do novo regulamento. 6.16. APAE: A Presidente anunciou que a 76 
APAE de Viana, em reunião com o CAU/ES, solicitou o fornecimento gratuito de um 77 
projeto para a construção da futura sede no município. A Presidente solicitou o 78 

aprofundamento da discussão. Novo Gerente Técnico: A Presidente anunciou que 79 
o CAU/ES está contratando uma empresa para realizar a seleção de 10 candidatos 80 

ao cargo de gerente técnico até a penúltima semana de maio, a fim de possibilitar as 81 
entrevistas com os candidatos na última semana. UIA 2020: A Presidente realçou a 82 
preocupação manifestada no Fórum de Presidentes com os custos do evento. 83 
Propostas Parlamentares: A Presidente informou acerca do pedido do CAU/BR 84 
para que os CAU/UFs se manifestassem sobre os projetos dos parlamentares acerca 85 
de assuntos relevantes para a arquitetura e urbanismo. 08. Encerramento – A 86 
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Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 74ª Sessão Plenária 87 

Ordinária do CAU/ES às vinte e uma horas e trinta minutos. 88 

 
 

Vitória, 02 de maio de 2019 
 
 
 

Liane Becacici Gozze Destefani 
Presidente 

 
 
 

Wiviane Lombardi Broco 
Assessora da Plenária 


