ATA DA 87ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA NO DIA TRINTA DE JUNHO DE DOIS
MIL E VINTE.
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Ao trigésimo dia do mês de junho 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, Eliomar Venancio de Souza Filho, Daniela de Souza
Caser, Emílio Caliman Terra e Maria Alice Barreto Marins Rampinelli. Ausente
justificadamente o Conselheiro André Victor de Mendonça Alves. 1. Abertura: A
Presidente, às dezessete horas e dez minutos, após ter verificado o quórum, iniciou a 87ª
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 86ª Sessão Plenária Ordinária: A
Presidente indagou se os conselheiros receberam a ata. Em seguida, a ata foi submetida à
votação. A ata foi aprovada por unanimidade. 5. Comunicações: A Presidente informou que
o IAB e o SINDARQ não participaram da última reunião do CEAU, tampouco apresentaram
qualquer justificativa para a ausência. A Presidente esclareceu a necessidade de formalizar
um texto abordando o tema da educação à distância em função da Pandemia. A Presidente
comunicou acerca das demais reuniões ocorridas no mês de junho, inclusive das reuniões
do comitê de crise e plenária. A Presidente participou aos conselheiros sobre o andamento
do processo seletivo para provimento temporário de analista técnica, considerando que a
analista técnica Sabrina está de licença maternidade. 6. Ordem do dia: 6.1. Prorrogação do
tele trabalho e informação sobre os prazos: A Presidente explicou aos conselheiros que
o tele trabalho foi prorrogado por mais 30 dias, ou seja, até 31/07/2020. Fica suspenso
também os prazos processuais, considerando o normativo do CAU/BR. O conselheiro Eliomar
Venâncio solicita que seja enviado ofício ao CAU BR informando que o CAU/ES quer retomar
os prazos processuais para continuação das tratativas dos processos junto as comissões. Ao
final, a Presidente leu a deliberação e a pôs em votação. A Deliberação Plenária DPOES nº
248 foi aprovada por unanimidade 6.2. Edital ATHIS: A Presidente participou aos
conselheiros que o Conselho Diretor em reunião com a Assessoria de Comunicação,
trabalhou uma proposta de Edital para ATHIS, cujo lançamento se dará quando houver verba
disponível com previsão de lançamento para agosto/2020 e conclusão do mesmo até
dezembro/2020. Em julho, a CPFA irá analisar as contas do Conselho para definição do valor
a ser disponibilizado para o ATHIS. A Presidente informou que o Edital será submetido à
análise e aprovação do plenário. O Edital prevê o projeto e execução. Aprovado por
unanimidade. O Edital será enviado por e-mail com antecedência. 6.3. Relatório das
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atividades da CEDEF: A coordenadora da comissão, Giedre Ezer, informou do andamento
na tratativa nos processos conduzidos dentro da comissão - CEDEF. Diligência 06,
arquivamento e em prazo de recurso: 04, Fase de instrução: 11 e fase de julgamento: 05
processos. 6.4. Minuta de DPOES XXX – Deliberação da CEP 52 – RRT de Equipe: A
coordenadora da CEP, Pollyana Dipré, procedeu com a leitura da deliberação 52 da CEP que
trata do RRT de equipe. Ato contínuo, explicou a matéria aos demais e sugeriu encaminhar
proposta ao CAU/BR no sentido de eliminar a cobrança repetida do RRT de equipe. A
GERTEC informou que em 2019 foram emitidos 442 RRTS de equipe, o que equivale a
aproximadamente R$ 42.0000,00. A Deliberação Plenária DPOES nº 247 foi aprovada por
unanimidade. O conselheiro Emilio Caliman Terra se ausentou no momento da votação. A
Presidente determinou o envio de ofício à CEP do CAU/BR, encaminhando a presente
deliberação, e a divulgação da proposta aos arquitetos por parte da assessoria de
comunicação, por meio de postagens e envio de mailing. 6.5. Relatório das atividades da
CEP: A coordenadora informou que neste mês a comissão analisou e aprovou 10 relatos e
votos e homologou 05 CATs. 6.6. Prestação de Contas Maio 2020: Concedida a palavra, a
Gerente Administrativa-Financeira, Wiviane Lombardi Broco, apresentou o relatório de
prestação de contas do mês de maio de 2020 e esclareceu dúvidas dos conselheiros. Ao final,
a Presidente leu a deliberação e a pôs em votação. A Deliberação Plenária DPOES nº 245 foi
aprovada por unanimidade. 6.7. Resolução anuidades: A Coordenadora da CPFA, Carolina
Gumieri, e a Gerente Administrativa-Financeira, Wiviane Lombardi Broco, explicaram a
proposta da CPFA acerca da matéria. A proposta foi aprovada por unanimidade. Foi
determinada à assessoria de comunicação a produção de conteúdo para divulgação da
proposta. 6.8. Plano de Divulgação do Processo Eleitoral: A assessora de comunicação,
Mariana Batista, apresentou o plano de comunicação do processo eleitoral. A Deliberação
Plenária DPOES nº 246 foi aprovada por unanimidade. A Presidente determinou o
encaminhamento da deliberação à comissão eleitoral para os demais trâmites. 6.9. Clipping
Junho 2020: A assessora de comunicação, Mariana Batista, apresentou aos conselheiros um
resumo das principais notícias sobre Arquitetura e Urbanismo e o CAU/ES. 6.10.
Comunicação e orientações aos arquitetos: Considerando os últimos acontecimentos, a
Presidente sugeriu a divulgação aos arquitetos de material orientativo sobre relações de
trabalho, bem como sobre o “ache um arquiteto” e o Código de Ética. 07. Outros Assuntos:
Nenhum assunto foi comentado. 08. Encerramento: A Presidente agradeceu a presença de
todos e encerrou a 87ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/ES às dezenove horas e trinta
minutos.

Vitória, 30 de junho de 2020.

___________________________
Liane Becacici Gozze Destefani
Presidente

________________________________
Alan Marcel Braga da Silva Melo
Secretário dos Trabalhos
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