ATA DA 86ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE MAIO DE DOIS
MIL E VINTE.
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Ao vigésimo sexto dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, reuniu-se virtualmente, por
meio do aplicativo Skype, o Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito
Santo – CAU/ES, sob a Presidência de Liane Becacici Gozze Destefani, com os
Conselheiros João Marcelo De Souza Moreira, Giedre Ezer da Silva Maia, Carolina
Gumieri Pereira de Assis, Pollyana Dipré Meneghelli, Daniela de Souza Caser e Emílio
Caliman Terra e Maria Alice Barreto Marins Rampinelli. Ausentes justificadamente os
Conselheiros André Victor de Mendonça Alves e Eliomar Venancio de Souza Filho. 1.
Abertura: A Presidente, às dezessete horas e quinze minutos, após ter verificado o quórum,
iniciou a 86ª Plenária Ordinária do CAU/ES. 2. Execução do Hino Nacional Brasileiro: O
hino foi executado. 3. Verificação da pauta: A Presidente submeteu a pauta a verificação e
indagou acerca de alguma alteração. Logo após, a pauta foi submetida à votação e aprovada
por unanimidade. 4. Leitura e Aprovação da Ata da 14ª Sessão Plenária Extraordinária,
84ª Sessão Plenária Ordinária 85ª Sessão Plenária Ordinária: A Presidente indagou se
os conselheiros receberam as atas. Em seguida, as atas foram submetidas à votação. As atas
foram aprovadas por unanimidade. 5. Comunicações: A Presidente informou o plenário
acerca do Projeto de Lei que tramita no Congresso Nacional objetivando reduzir os valores
das anuidades dos Conselhos Profissionais neste e no próximo ano. O PL foi retirado de pauta
e não será votado em regime de urgência. A Assessoria Parlamentar do CAU BR estará
acompanhamento a tramitação dessa PL e manterá os Estados informados. Comunicou das
reuniões nacionais do CAU/BR, tais como a reunião do comitê de crise com a participação de
todos os presidentes dos CAU/UFs. Na ocasião foi apresentado uma planilha com modelo
para cortes e contingenciamento. Além dos cortes nos repasses do CSC e Fundo de apoio,
com a proposta de redução de 50% para o CAU médio, 80% para os CAUs básicos e a
permanência dos valores integrais para os CAUs superavitários. Participou aos conselheiros
acerca da movimentação nacional dos Presidentes que irão se reunir com o fito de instar o
CAU/BR a elaborar uma regulamentação para esse período de crise. Discorreu sobre as
principais questões tratadas na última a Plenária ampliada relativas às medidas a serem
estudadas e adotadas nesse momento de pandemia. A Presidente comunicou a iniciativa
do CAU/SC que elaborou uma carta/ofício solicitando apoio contra as alterações na legislação
de proteção ao patrimônio. A Presidente informou a manutenção integral do calendário
eleitoral. A Presidente explicou a preocupação com o aumento do percentual de gastos com
a folha de pagamento relativos à Lei de responsabilidade fiscal, haja vista que as receitas
estão caindo de forma significativa nos Estados. A Presidente comunicou a necessidade de
fomento das ações de fiscalização, a fim de que os Conselhos sejam eficientes e necessários
à sociedade. A Presidente relatou que a atividade de fiscalização realizada pela Gerência
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Técnica do CAU/ES foi elogiada pelos demais Estados. Por fim, a Presidente informou sobre
o andamento do processo seletivo para provimento temporário da vaga de analista técnico
em função do afastamento da Sabrina Moura por motivos de saúde. 5.1. Processos judiciais
CAU/ES: A Presidente informou os demais conselheiros sobre as condenações do CAU/ES
por problemas no registro dos profissionais oriundos da UNESC. A Presidente comunicou
que será aberto processo administrativo para avaliar as responsabilidades internas, haja vista
que o CAU/ES não pode assumir estes custos. Considerando a pandemia e o teletrabalho, a
Presidente estima que as aberturas desses processos ocorrerão em meados de outubro. 6.
Ordem do dia: 6.1. Prorrogação do tele trabalho e prazos: A Presidente explicou os
motivos que fundamentam a prorrogação. Ato contínuo, discorreu sobre a regulamentação
dos prazos. Logo após, a Presidente leu a deliberação e a pôs em votação. A Deliberação
Plenária DPOES nº 243 foi aprovada por unanimidade. 6.2. Edital ATHIS: A Presidente
participou aos conselheiros sobre a situação financeira do CAU/ES em meio à crise
provocada pela pandemia de COVID-19 e a possibilidade de realizar algumas das ações que
estão contingenciadas. Dentre as quais, as ações relacionadas à ATHIS. A Presidente
sugeriu que o edital de ATHIS seja voltado para projetos executivos. Os conselheiros
concordaram com a sugestão. Após comentários das Gerentes Administrativa-Financeira e
Técnica, bem como da assessora de comunicação, a Presidente determinou a elaboração
de minuta de edital para ser apresentado na próxima plenária. 6.3. Minuta de DPOES 242 –
Deliberação da CEP 42: Dada a palavra, a Coordenadora da CEP, Cons. Pollyana Dipré
Meneghelli, explicou a matéria. Em seguida, a Deliberação Plenária DPOES nº 242 foi
aprovada por unanimidade. 6.4. Relatório das atividades de exercício ilegal: A Presidente
informou que o Presidente do CAU/BR, Antônio Luciano de Lima Guimarães, indagou acerca
da atividade desenvolvida pelo CAU/ES que gerou manifestação por parte da ABD. A
Presidente explicou o desenvolvimento das atividades fiscalizatórias. Ato contínuo, a
Gerente Técnica fez a apresentação do relatório produzido dentro da gerência. Ao final da
apresentação, a Presidente reforçou a necessidade de maior divulgação das atribuições
exclusivas dos arquitetos. Por fim, após discutir o assunto, os conselheiros se manifestaram
por somente responder à publicação da ABD em caso de comunicação oficial. 6.5. Relatório
das atividades da CEP: A coordenadora informou sobre a reunião realizada no último dia 12,
ondo foram relatados 08 processos com a elaboração de 12 deliberações e tratativas de
outros assuntos. 6.6. Prestação de Contas Abril 2020: Concedida a palavra, a Gerente
Administrativa-Financeira, Wiviane Lombardi Broco, apresentou o relatório de prestação de
contas do mês de abril de 2020 e esclareceu dúvidas dos conselheiros. Ao final, a Presidente
leu a deliberação e a pôs em votação. A Deliberação Plenária DPOES nº 244 foi aprovada
por unanimidade. 6.7. Relatório de Gestão 2020: A Gerente Administrativa-Financeira,
Wiviane Lombardi Broco, explicou aos conselheiros os principais aspectos do relatório de
gestão e respondeu aos questionamentos formulados. Logo após, a Presidente leu a
deliberação e a pôs em votação. A Deliberação Plenária DPOES nº 240 foi aprovada por
unanimidade. 6.8. Relatório das atividades da CPFA: A Coordenadora da CPFA, Carolina
Gumieri, relatou as atividades da comissão no último mês. Discorreu sobre a proposta de
alteração da resolução que trata das anuidades. A Presidente sugeriu uma análise aprofundada
deste assunto para ser apresentada na próxima plenária. 6.9. Relatório das atividades da
CEDEF: A coordenadora da comissão relatou das atividades desenvolvidas no âmbito na
comissão, reunida no mês de maio. 6.10. Comunicação – Clipping: A assessora de
comunicação, Mariana Batista, apresentou aos conselheiros um resumo das principais
notícias sobre Arquitetura e Urbanismo e o CAU/ES. 07. Outros Assuntos: Nenhum assunto
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foi comentado. 08. Encerramento: A Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou
a 86ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/ES às vinte e uma horas.

Vitória, 26 de maio de 2020.

___________________________
Liane Becacici Gozze Destefani
Presidente

________________________________
Alan Marcel Braga da Silva Melo
Secretário dos Trabalhos
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