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ATA DA 104ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, EM 30 DE NOVEMBRO DE 

2021. 

Aos trinta dias de novembro de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, reuniu-se o Plenário do 1 

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

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

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

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

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

Modenesi. Convidados: Maria Alice Barreto Marins Rampinelli. Ausente justificadamente o 7 

conselheiro Lúcio Rossi de Oliveira. 1. Verificação do quórum: O Presidente, Eliomar 8 

Venancio de Souza Filho, após verificar o quórum, iniciou a 104ª Plenária Ordinária do 9 

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

Souza Filho pediu que todos ouvissem a execução do Hino Nacional Brasileiro. 3. Abertura 11 

dos trabalhos e aprovação da pauta: O Presidente Eliomar Venancio de Souza Filho 12 

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

e Aprovação da Ata da 103ª Sessão Plenária Ordinária: A ata foi submetida à aprovação e 14 

foi aprovada por unanimidade. 5. Comunicações: O Presidente informou a assinatura do 15 

contrato com a Graphisoft. A realização de reunião com os funcionários do CAU/ES, onde 16 

foram discutidos e encaminhados à CPFA respectivas reivindicações. O Presidente e a Cons. 17 

Priscila Ceolin comunicaram a visita ao CAU/AL, a fim de esclarecer o procedimento adotado 18 

para a promoção e o fomento de ATHIS, especialmente em relação à regularização habitacional 19 

e à seleção de arquitetos para atuação no projeto “Vida Nova nas Grotas”. O Cons. Gregório 20 

Repsold cobrou um maior posicionamento do CAU/ES na mídia em face de demandas de 21 

interesse da classe de arquitetos e sociedade em geral, tais como: Cais das Artes, Gruta da Onça, 22 

Ampliação da Terceira Ponte e hotel Canto do Sol. Asseverou a importância do fortalecimento 23 

dos laços com outras instituições, como o IAB/ES e o SINDARQUE. Elogiou a equipe de 24 

comunicação do CAU/ES, capitaneada pela assessora de comunicação Mariana Batista. 25 

Advertiu acerca da necessidade de agilizar as tomadas de decisão envolvendo a comunicação. 26 

Concluiu solicitando uma maior valorização dos trabalhadores do CAU/ES. O Presidente 27 

informou que no início de 2022 será realizado um seminário interno com os conselheiros, a fim 28 

de ouvir as propostas de melhorias e esclarecer aspectos do Regimento Interno do conselho. A 29 

Cons. Liane Destefani sugeriu a separação das comissões de ética e ensino, sendo apoiada pelo 30 

Presidente e pelos Conselheiros Gregório Repsold, João Marcelo e Edezio Caldeira. O Cons. 31 

Edezio Caldeira reforçou a necessidade de um maior acompanhamento da comunicação 32 

institucional do CAU/ES nas demandas estaduais e sugeriu uma exposição de temas específicos 33 
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mediante a utilização de outdoors. O Cons. João Marcelo informou a palestra realizada na 34 

Faculdade São Camilo. 6. Ordem do dia: 6.1. Edital ATHIS 2021– Minuta de DPOES 35 

XXX/2021, que homologa a Deliberação Ad referendum nº 330: O Presidente explicou aos 36 

conselheiros as razões de urgência que motivaram a expedição do ato ad referendum. Logo 37 

após, a deliberação foi lida e posta em votação. A Deliberação Plenária DPOES nº 331 foi 38 

aprovada com 09 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 00 ausências. 6.2. Plenária 39 

Solene e Dia do Arquiteto 2021 - Minuta de DPOES XXX que homologa a Deliberação 40 

COD nº: 003/2021 - Definição dos arquitetos homenageados. O Gerente Geral do CAU/ES, 41 

Pedro Canal Filho apresentou aos Conselheiros a programação da Plenária Solene. O Plenário. 42 

Em seguida, a deliberação foi lida e posta em votação. A Deliberação Plenária DPOES nº 332 43 

foi aprovada com 09 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 00 ausências. 6.3. Convênio 44 

SEBRAE: O Presidente comunicou que o CAU/ES fechou um convênio com o SEBRAE que 45 

beneficiará os arquitetos com um desconto de 30% no valor de seus cursos. 6.4. Relato do 46 

andamento das atividades da comissão de temporária de aquisição de sede: A Conselheira 47 

Liane Destefani informou aos conselheiros que CTAS recebeu uma proposta. No entanto, a 48 

proposta foi rejeitada em razão do proponente não ter apresentado a documentação estabelecida 49 

no EDITAL. Após, a CTAS determinou a atualização da planilha de imóveis viáveis criada 50 

pelo setor administrativo do CAU/ES e agendou as datas das visitas aos imóveis e das próximas 51 

reuniões. Ao final, a CTAS encaminhou questionamentos à CONTACI. 6.5. Relato do 52 

andamento das atividades comissão temporária para análise e avaliação da cessão da 53 

Chácara Von Schilgen: O conselheiro Edezio Caldeira Filho informou a realização de um 54 

estudo sobre as opções de infraestrutura do entorno do imóvel, a fim de verificar as vantagens 55 

e os problemas para subsidiar as discussões e a futura tomada de decisão acerca da compra de 56 

imóvel próprio ou da cessão da Chácara. 6.6. Plano de Ação e Orçamento 2022 - Minuta de 57 

DPOES XXX que homologa a Deliberação COD nº: 001/2021 - Plano de Ação e 58 

Orçamento: A pedido da Coordenadora da CPFA, a Gerente administrativa Wiviane Lombardi 59 

apresentou o relatório do plano de ação e orçamento do CAU/ES para o ano de 2022. Ao final, 60 

a deliberação foi lida e posta em votação. A Deliberação Plenária DPOES nº 333 foi aprovada 61 

com 09 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 00 ausências. 6.7. Acordo Coletivo – 62 

Cláusulas financeiras - Minuta de DPOES XXX que homologa a Deliberação COD nº: 63 

002/2021 - Proposta de Reajuste – Acordo Coletivo: A pedido da Coordenadora da CPFA, a 64 

Gerente administrativa Wiviane Lombardi apresentou o relatório da proposta de reajuste dos 65 

funcionários, em conformidade com o Acordo Coletivo, bem como respondeu às dúvidas dos 66 

conselheiros. Logo após, a deliberação foi lida e posta em votação. A Deliberação Plenária 67 

DPOES nº 334 foi aprovada com 09 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 00 ausências. 68 

6.8. Capacitação funcionários – Nova Lei de Licitações e formação de CPL: A pedido da 69 

Coordenadora da CPFA, a Gerente administrativa Wiviane Lombardi explicou a necessidade 70 

de fornecer aos funcionários curso de capacitação sobre a nova lei de licitações, a fim de 71 

viabilizar a formação da CPL para condução dos futuros processos licitatórios. 6.9. Relato das 72 

atividades mensais da CPFA: A Coordenadora da CPFA, Carolina Gumieri, explicou aos 73 

conselheiros as atividades da comissão, em especial acerca do reajuste dos funcionários, do 74 

modelo de notificação extrajudicial, capacitação de funcionários acerca da nova lei de licitações 75 

e aprovação do Plano de Ação e Orçamento. 6.10. Relato da participação no 20º Seminário 76 
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Regional CED CAU/BR: O coordenador-adjunto da CEDEF, o conselheiro João Marcelo, 77 

explicou os principais pontos discutidos no seminário e dirimiu as dúvidas dos conselheiros. 78 

6.11. Deliberação CEDEF 51/2021 – Prorrogação registro NSF - Minuta de DPOES 79 

XXX/2021: A coordenadora da comissão, Liane Destefani, apresentou os argumentos que 80 

levaram a CEDEF a sugerir a prorrogação do registro daqueles solicitantes relacionados na 81 

deliberação CEDEF nº 051/2021, de 11 de novembro de 2021. Ato contínuo, a deliberação foi 82 

lida e posta em votação. A Deliberação Plenária DPOES nº 335 foi aprovada com 09 votos a 83 

favor, 00 contrários, 00 abstenções e 00 ausências. 6.12. Proposta da Presidência 003-2021– 84 

Minuta de DPOES XXX/2021: A presente proposta visa incluir a profissional Michelly Brodel 85 

Lino da Silva entre os favorecidos pela Deliberação Plenária DPOES nº 335, aprovada no item 86 

anterior. A Deliberação Plenária DPOES nº 338 foi lida e posta em votação, sendo aprovada 87 

com 09 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 00 ausências. 6.13. Deliberação CEDEF 88 

52/2021 – Solicitação de Prorrogação de registro provisório: A coordenadora da comissão, 89 

Liane Destefani, explicou aos conselheiros os motivos e fundamentos que levaram a CEDEF a 90 

RECOMENDAR ao setor técnico do CAU/ES, o indeferimento da solicitação com fundamento 91 

no art. 5º, § 2º, 2º-B da Resolução nº 18/2012. 6.14. Concurso de TCC 2021: A coordenadora 92 

da comissão, Liane Destefani, e o Gerente Geral do CAU/ES, Pedro Canal, atualizaram os 93 

conselheiros acerca do envio das notas dos trabalhos por parte da banca julgadora, bem como 94 

informaram que o resultado será divulgado na próxima Plenária. 6.15. Relato das atividades 95 

mensais da CEDEF: A coordenadora da comissão, Liane Destefani, relatou que a CEDEF 96 

homologou 17 registros profissionais; analisou as especificidades dos vídeos de ética; definiu 97 

a participação do conselheiro João Marcelo em uma palestra na Faculdade São Camilo sobre 98 

ética nas mídias sociais; arquivou dois processos. Ao final a Coordenadora apresentou um 99 

resumo dos processos existentes na comissão. 6.16. Relato ao Plenário Processo CEP 100 

012/2020 - Minuta de DPOES XXX/2021: O Conselheiro Relator deste recurso, Edezio 101 

Caldeira Filho, fez um resumo do processo e dos atos iniciais da fiscalização. Em seguida, 102 

apresentou seu relatório e voto, que sugeriu declarar a nulidade do auto de infração com a 103 

consequente extinção do processo. Logo após, a deliberação foi lida e posta em votação. A 104 

Deliberação Plenária DPOES nº 336 foi aprovada com 09 votos a favor, 00 contrários, 00 105 

abstenções e 00 ausências. 6.17. Deliberação CEP 78/2021 – Anulação de Processo - Minuta 106 

de DPOES XXX/2021: A coordenadora Pollyana Dipré informou os conselheiros sobrer os 107 

aspectos envolvendo a decisão da comissão de anular o processo 172/2015 e declarar a 108 

prescrição do fato gerador das notificações 1000020385/2015 e 1000020386/2015 referentes a 109 

Mostra Casa Cor 2013. Desta forma, a deliberação foi lida e posta em votação. A Deliberação 110 

Plenária DPOES nº 337 foi aprovada com 09 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 00 111 

ausências. 6.18. Processo 41/2021 – Recurso ao Plenário - Distribuição: O recurso foi 112 

distribuído ao conselheiro Edezio Caldeira Filho. 6.19. Relato das atividades mensais da 113 

CEP: A coordenadora, Pollyana Dipré, informou a realização do 1º seminário de fiscalização 114 

online; do seminário de arquitetura e condomínios, com palestras ministradas pelo Tenente 115 

Júnior e pela Capitã Thais, Oficiais do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo; 116 

Treinamentos de RRT; Reunião com os representantes do CAU/ES perante os conselhos 117 

municipais; a homologação de 03 CATs-A; elaboração do calendário de reuniões e eventos para 118 

o ano de 2022; elaboração do roteiro dos vídeos da CEP e do modelo de interrupção de registro 119 



4 
 

de pessoa física; criação de um modelo de declaração especificando a escolha do representante. 120 

7. Outros Assuntos: Nenhum outro assunto foi comentado. 8. Encerramento: O Presidente 121 

agradeceu a presença de todos e encerrou a 104ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/ES às vinte 122 

e uma horas e quarenta e três minutos. 123 

 

Vitória, 30 de novembro de 2021. 

 

 

____________________________ 

Eliomar Venancio de Souza Filho 

Presidente do CAU/ES  

 

 

____________________________ 

Alan Marcel Braga da Silva Melo 

Secretário dos Trabalhos 

 

 


