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ATA DA 110ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, EM 31 DE MAIO DE 2022. 

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

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CAU/ES, na sede do 2 

CAU/ES situada à rua Hélio Marconi, 58, Bento Ferreira, Vitória/ES; Cep: 29.050-3 

690. Sob a Presidência de Eliomar Venancio de Souza Filho, os Conselheiros 4 

Titulares: Carolina Gumieri Pereira de Assis, Edezio Caldeira Filho, Gregório Garcia 5 

Repsold, João Marcelo de Souza Moreira, Liane Becacici Gozze Destefani, Luciane 6 

Veiga dos Santos, Pollyana Dipré Meneghelli e Priscila Ceolin Gonçalves Pereira. 7 

Conselheiros suplentes no exercício da titularidade: Renata Salles Ramos Modenesi. 8 

1. Verificação do quórum: O Presidente, após verificar o quórum, iniciou a 110ª 9 

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

Presidente pediu que todos ouvissem a execução do Hino Nacional Brasileiro. 3. 11 

Abertura dos trabalhos e aprovação da pauta: O Presidente verificou a pauta e a 12 

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

Aprovação da Ata da 109ª Sessão Plenária Ordinária: A ata foi aprovada por 14 

unanimidade. 5. Comunicações: O Presidente comunicou: 1) Sobre a aprovação do 15 

Projeto de Lei nº 74/2022, que altera a lei que obrigava os condomínios a 16 

apresentarem o Laudo de Inspeção Predial, que é resultado da vistoria de 17 

segurança dos prédios. 2) Sobre a 16ª Reunião do Fórum de Presidentes, realizada 18 

pelo CAU/SP no dia 6 de maio de 2022, onde foram discutidos diversos assuntos de 19 

interesse da classe, dentre os quais se destacou os aspectos relacionados ao 20 

oferecimento de cursos de arquitetura e urbanismo à distância – EAD. 3) Sobre o 21 

convênio com a Defensoria Pública do Espírito Santo. 4) Sobre a conversa com o 22 

Diretor Presidente do DER, Luiz Cesar Maretto Coura, onde foi discutida a 23 

possibilidade de finalização da obra do CAIS DAS ARTES e a realização no dia 24 

05/06/2022 do 66° Encontro USK Vitória com a participação do Urban Sketchers, 25 

movimento que reúne entusiastas do desenho de diferentes profissões e formações 26 

em inúmeras cidades do mundo. 5) Sobre a Reunião com o IAB/ES visando formar 27 

parceria para realização de editais e eventos, onde foi definida a realização de um 28 

Concurso de Fotografias como primeira ação conjunta 6) Sobre boa avaliação do 29 

Seminário de Fiscalização realizado nos dias 16 e 17 de maio. 6. Ordem do dia: 6.1 30 

Prestação de Contas MAR-ABR 2022: A Gerente Administrativa-Financeira do 31 

CAU/ES, Wiviane Broco, apresentou os dados aos conselheiros e respondeu aos 32 

questionamentos formulados. Após a explicação do assunto, a Deliberação Plenária 33 

DPOES nº 371 foi lida e posta em votação, tendo sido aprovada com 09 votos a 34 
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favor, 00 contrários, 00 abstenções e 00 ausências. 6.2. Reprogramação do Plano 35 

de Ação e Orçamento 2022. A Coordenadora da CPFA, Carolina Gumieri, e a 36 

Gerente Administrativa-Financeira do CAU/ES, Wiviane Broco, apresentaram a 37 

agenda sugerida para a Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento 2022 e 38 

advertiram que as comissões revisem seus planos de ação e projetos previstos até o 39 

final do ano baseado na planilha disponibilizada por e-mail contendo os gastos 40 

realizados até o mês de abril/22 e o montante previsto a ser utilizado até dez/22. Por 41 

fim, ressaltaram que a CPFA deverá encaminhar a proposta de reprogramação para 42 

o CAU/BR até o dia 15/07/2022 e solicitaram que as comissões encaminhem suas 43 

respectivas sugestões até o dia 30 de junho de 2022. 6.3. Edital ATHIS 2022: Após 44 

a apresentação do Edital e o saneamento de dúvidas, a Deliberação Plenária 45 

DPOES nº 372 foi lida e posta em votação, tendo sido aprovada com 09 votos a 46 

favor, 00 contrários, 00 abstenções e 00 ausências. 6.4. Convênio com a Defesa 47 

Civil: O Presidente apresentou os Termos do Convênio aos conselheiros. Em 48 

seguida, a Deliberação Plenária DPOES nº 373 foi lida e posta em votação, tendo 49 

sido aprovada com 09 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 00 ausências. 50 

6.5. DPOES Nº XXX - Julgamento PED 097-2021 - CED: Os conselheiros foram 51 

indagados acerca de suspeição ou impedimento. O Conselheiro João Marcelo se 52 

declarou impedido. Após a explanação do relator e leitura do voto, a Deliberação 53 

Plenária DPOES nº 374 foi lida e posta em votação, tendo sido aprovada com 08 54 

votos a favor (01 impedimento), 00 contrários, 00 abstenções e 00 ausências, no 55 

sentido de dar procedência à denúncia e determinar a aplicação, no processo ético-56 

disciplinar nº 097/2021, da penalidade de advertência reservada, conforme os 57 

termos do parecer do relator. 6.6. Futura Sede – Comissão Temporária Chácara 58 

Von Schilgen – apresentação de Relatório Final: O relator da comissão, Edezio 59 

Caldeira, apresentou o relatório final da comissão concluindo que “não há viabilidade 60 

da utilização da “Chácara Von Schilgen”, como nova sede do Conselho”. 6.7. Futura 61 

Sede – Comissão Temporária de Aquisição da Sede - encaminhamentos: A 62 

relatora da comissão, Liane Destefani, informou que a comissão abriu os envelopes 63 

dos proponentes e verificou a regularidade da documentação apresentada, bem 64 

como anunciou que o relatório com a classificação dos imóveis será disponibilizado 65 

na próxima plenária. 6.8. Relato das Comissões – CPFA, CEP, CEF e CED: As 66 

comissões reuniram-se ordinariamente no mês de maio e trataram de assuntos 67 

cotidianos. A Coordenadora da CEP, Pollyana Dipré, noticiou que foi discutido o 68 

formato do Evento com Representante Conselhos Municipais e as demais 69 

especificidades do mesmo; foram analisadas e aprovadas 12 solicitações de CAT-A, 70 

14 interrupções de registros, deferimento e indeferimentos de RRTs extemporâneos, 71 

homologação de auto de infração e aprovação de relato e voto do Processo CEP nº 72 

124/2021. A Coordenadora da CPFA, Carolina Gumieri, informou que a comissão 73 

organizou a prestação de contas e programou calendário da reprogramação, bem 74 

como deliberou acerca de ressarcimentos e possíveis parcerias de interesse do 75 

CAU/ES. A Coordenadora da CEF, Liane Destefani, relatou que a Conselheira Cirley 76 

Jane Cellia de Aguiar representou a CEF-CAU/ES no seminário preparatório da 77 
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CEF-CAU/BR realizado nos dias 26 e 27 de maio em São Paulo. Foram aprovados 78 

de 54 novos registros profissionais decorrentes de solicitações realizadas durante o 79 

período de 07/04/2022 e 06/05/2022. Foram definidos os formatos dos eventos 80 

Encontro com os Coordenadores e Visita IES ao CAU/ES (IFES), bem como em 81 

relação ao 2º Concurso de TCC do CAU/ES. O Coordenador da CED, João Marcelo, 82 

comunicou a participação no evento da CED-CAU/BR entre os dias 22 a 24/06/2022. 83 

Na reunião deste mês, a CED realizou uma audiência de instrução, aprovou 03 84 

pareceres de admissibilidade e um relato e voto, bem como alterou a data da 85 

próxima reunião para o dia 14/07/2022. 7. Outros assuntos: Nenhum assunto foi 86 

comentado. 8. Encerramento: O Presidente agradeceu a presença de todos e 87 

encerrou a reunião às vinte e uma horas e quinze minutos. 88 

 

Vitória, 31 de maio de 2022. 

 

 

__________________________________ 

ELIOMAR VENANCIO DE SOUZA FILHO 

Presidente do CAU/ES  

 

 

____________________________ 

Alan Marcel Braga da Silva Melo 

Secretário dos Trabalhos 

 

 


