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ATA DA 103ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, EM 26 DE OUTUBRO DE 2021. 

Aos vinte e seis dias de outubro de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, reuniu-se o Plenário 1 

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CAU/ES. Sob a Presidência 2 

de Eliomar Venancio de Souza Filho, os Conselheiros Titulares: Carolina Gumieri Pereira 3 

de Assis, Edezio Caldeira Filho, Gregório Garcia Repsold, João Marcelo de Souza Moreira, 4 

Liane Becacici Gozze Destefani, Luciane Veiga dos Santos, Pollyana Dipré Meneghelli e 5 

Priscila Ceolin Gonçalves Pereira. Conselheira no exercício da titularidade: Renata Salles 6 

Ramos Modenesi. Convidados: Giedre Ezer da Silva Maia (Cons. Federal Titular). Ausente 7 

justificadamente o conselheiro Lúcio Rossi de Oliveira. 1. Verificação do quórum: O 8 

Presidente, Eliomar Venancio de Souza Filho, após verificar o quórum, iniciou a 103ª Plenária 9 

Ordinária do CAU/ES. 2. Execução do Hino Nacional Brasileiro: O Presidente Eliomar 10 

Venancio de Souza Filho pediu que todos ouvissem a execução do Hino Nacional Brasileiro. 11 

3. Abertura dos trabalhos e aprovação da pauta: O Presidente Eliomar Venancio de Souza 12 

Filho verificou a pauta e a submeteu a aprovação. A pauta foi aprovada por unanimidade. 4. 13 

Leitura e Aprovação da Ata da 102ª Sessão Plenária Ordinária: A ata foi submetida à 14 

aprovação e foi aprovada por unanimidade. 5. Comunicações: O Presidente informou que na 15 

semana passada foi realizado mais um curso de Revit e Bim. Reunião com Joana Segatto, 16 

responsável pela aprovação de projetos na prefeitura da Serra, onde foram esclarecidas dúvidas 17 

acerca de RRT. Amanhã o Presidente Eliomar Venâncio irá representar os Presidentes dos 18 

CAU/UFs em reunião online no Congresso Nacional sobre MEI. Comunicou a participação do 19 

Conselheiro João Marcelo em um seminário de ética, realizado pela CED-CAU/BR, em 20 

Brasília/DF. Discorreu sobre o evento em homenagem ao Paulo Mendes da Rocha que contou 21 

com a importante participação da Presidente do CAU/SP Catherine Otondo. 6. Ordem do dia: 22 

6.1. Andamento do Edital ATHIS 2021 e Concurso de TCC 2021: O Gerente Geral do 23 

CAU/ES, Pedro Canal Filho, atualizou os conselheiros acerca dos principais andamentos e 24 

providências praticadas visando o lançamento do Edital de ATHIS e a organização da Comissão 25 

Julgadora do Concurso de TCC 2021. 6.2. Agenda de Eventos outubro a dezembro/2021: O 26 

Presidente apresentou os eventos previstos para novembro e dezembro. 6.3. Sugestão de nomes 27 

de Arquitetos a serem homenageados no dia 15/12: O Presidente explicou a necessidade de 28 

os conselheiros começarem a pensar na escolha dos nomes dos arquitetos que serão 29 

homenageados este ano e solicitou a sugestão de nomes para participar do processo interno de 30 

escolha. 6.4. Relato do andamento das atividades da comissão de temporária de aquisição 31 

de sede: A Conselheira Liane Destefani informou aos conselheiros que a primeira chamada 32 

pública não recebeu proposta e que o edital será republicado. Caso não receba proposta 33 

novamente, a CTAS poderá pesquisar no mercado o imóvel que atenda aos requisitos do Edital. 34 
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6.5. Relato do andamento das atividades comissão temporária para análise e avaliação da 35 

cessão da Chácara Von Schilgen: O conselheiro Edezio Caldeira Filho informou a 36 

composição, as datas das reuniões e a organização interna de seu funcionamento. Em seguida, 37 

comunicou que a CONTACI analisou o espaço da chácara na última reunião, tendo concluído 38 

que o espaço atende aos requisitos do programa de necessidades do CAU/ES, bem como as 39 

opções para ocupação do pavimento térreo da chácara. O conselheiro Gregório Repsold 40 

complementou informando que os requisitos do programa de necessidades foram atendidos 41 

apesar das restrições relativas ao tombamento do imóvel. A conselheira Liane Destefani sugeriu 42 

que a CONTACI analise como os espaços da chácara seriam organizados de modo a atender o 43 

programa de necessidades. 6.6. Termo de Colaboração entre os CAU/UF: O Presidente 44 

informou sobre a reunião realizada em Cuiabá/MT para assinatura do Termo de Colaboração e 45 

destacou o convênio do CAU/AL com a Defensoria Pública e a parceria do CAU/AL com o 46 

Governo de Estado e ONGs. A conselheira Liane Destefani lembrou que a gestão da verba era 47 

a principal dificuldade em concretizar um convênio com a Defensoria Pública/ES, o que será 48 

facilitado pela inclusão de uma ONG, por exemplo. A Cons. Federal Giedre Ezer detalhou o 49 

público alvo e a forma de pagamento deste convênio. O conselheiro Gregório Repsold 50 

asseverou que o IAB poderia desempenhar a gestão da verba e da lista de profissionais 51 

contratados. Outra medida que merece destaque é a campanha de valorização profissional 52 

adquirida pela CAU/MT e cedida ao CAU/ES, com o tema “Arquitetura é mais que estética. É 53 

a vida bem pensada”. O conselheiro Gregório Repsold sugeriu uma parceria do CAU/ES com 54 

o IAB/ES para viabilizar melhores oportunidades e benefícios à classe de arquitetos. 6.7. Relato 55 

das atividades mensais da CEDEF: A coordenadora da comissão, Liane Destefani, relatou 56 

que a CEDEF aprovou a programação 2022; homologou 96 registros profissionais, 01 57 

solicitação de inclusão de Pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, efetuou a 58 

análise das inscrições do concurso de TCC e definiu os membros da comissão julgadora, 59 

arquivou uma denúncia em virtude da homologação de acordo, admitiu 02 novas denúncias e 60 

designou relatores para 04 novas denúncias. Por fim, informou que o coordenador-adjunto da 61 

CEDEF, o conselheiro João Marcelo, participará de um seminário sobre ética nas mídias 62 

sociais, realizado pela CED-CAU/BR em Brasília/DF. 6.8. Relato das atividades mensais da 63 

CEP: A coordenadora Pollyana Dipré informou que a CEP precisou realizar uma reunião extra 64 

este mês. A CEP aprovou 04 homologações de CATs, 14 RRTs extemporâneos, 09 interrupções 65 

de registro, elaborou o plano de ação para 2022, dentre outras atividades. Por fim, informou a 66 

renúncia do ex-conselheiro Hélio Honorato. Ato contínuo, o Presidente agradeceu ao Hélio 67 

Honorato por todo o empenho e dedicação ao CAU/ES. 6.9. Relato das atividades mensais da 68 

CPFA: A Coordenadora da CPFA, Carolina Gumieri, explicou aos conselheiros que não foi 69 

possível analisar o orçamento 2022, em virtude do atraso da entrega dos orçamentos pelas 70 

comissões. Logo após, informou a análise e aprovação da prestação de contas do mês anterior. 71 

Concluiu agradecendo a participação de seu suplente, Hélio Honorato, desde a gestão anterior. 72 

6.10. Prestação de Contas – 09/2021: A Gerente Administrativa-Financeira, Wiviane 73 

Lombardi, apresentou a prestação de contas do mês de setembro. Logo após, a deliberação foi 74 

lida e colocada em votação. A Deliberação Plenária DPOES nº 329 foi aprovada com 09 votos 75 

a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 00 ausências. 7. Clipping – Comunicação: Devido ao 76 

horário, o Clipping será enviado aos conselheiros por e-mail. 8. Outros Assuntos: A 77 
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Conselheira Renata Modenesi propôs que o CAU/ES firmasse parceria com o comércio local, 78 

a fim de promover ações para os arquitetos durante a semana do Dia do Arquiteto. 79 

Encaminhamento: A verificação pela CPFA das medidas necessárias ao fomento desta 80 

proposta. 9. Encerramento: O Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 103ª 81 

Sessão Plenária Ordinária do CAU/ES às vinte horas e 53 minutos. 82 

 

Vitória, 26 de outubro de 2021. 

 

 

____________________________ 

Eliomar Venancio de Souza Filho 

Presidente do CAU/ES  

 

 

____________________________ 

Alan Marcel Braga da Silva Melo 

Secretário dos Trabalhos 

 

 


