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ATA DA 111ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, EM 28 DE JUNHO DE 2022. 

Aos vinte e oito dias de junho de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas, reuniu-se o 1 

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

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

29.050-690. Sob a Presidência de Eliomar Venancio de Souza Filho, os 4 

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

Gregório Garcia Repsold, João Marcelo de Souza Moreira, Liane Becacici Gozze 6 

Destefani, Pollyana Dipré Meneghelli e Priscila Ceolin Gonçalves Pereira. 7 

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

e Geraldo Lino da Silva. Convidados: A Conselheira Federal Giedre Ezer da Silva 9 

Maia. 1. Verificação do quórum e Abertura dos trabalhos: O Presidente, após 10 

verificar o quórum, iniciou a 111ª Plenária Ordinária do CAU/ES. 2. Execução do 11 

Hino Nacional Brasileiro: O Presidente pediu que todos ouvissem a execução do 12 

Hino Nacional Brasileiro. 3. Aprovação da pauta: O Presidente verificou a pauta e a 13 

submeteu à aprovação. A pauta foi aprovada por unanimidade. 4. Leitura e 14 

Aprovação da Ata da 110ª Sessão Plenária Ordinária: A ata foi aprovada por 15 

unanimidade. 5. Comunicações: O Presidente comunicou: 1) Sobre o fornecimento 16 

aos Arquitetos e Urbanistas de forma virtual e gratuita do curso Prático de Archicad, 17 

a ser realizado entre 26 e 30 de junho. 2) Sobre a avaliação de algumas demandas 18 

do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) referente às pessoas com 19 

deficiência para a II Reunião Ordinária de 2022 do Grupo Nacional de Direitos 20 

Humanos (GNDH) prevista para os dias 29 e 30 de junho. 3) Sobre a solicitação de 21 

apoio para o 2º Congresso Internacional de Sustentabilidade Urbana, organizado 22 

pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), UVV e UFES e previsto para 23 

dezembro. 4) Sobre a reprogramação que deverá ser enviada pelas comissões até o 24 

dia 30 de junho. 6. Ordem do dia: 6.1 Edital ATHIS 2022: O Gerente Geral 25 

apresentou o cronograma e reforçou o pedido de divulgação. 6.2. Convênio 26 

CAU/ES x IAB/ES – Concurso de Fotografias. O Presidente explicou as 27 

atribuições de cada instituição neste convênio. Em seguida, o Presidente apresentou 28 

o documento, dirimiu as dúvidas dos conselheiros quanto à manifestação da 29 

assessoria jurídica do CAU/ES acerca da regularidade do procedimento e demais 30 

itens do edital do concurso de fotografias. O Plenário decidiu finalizar a análise deste 31 

ponto de pauta na Plenária Extraordinária do dia 30 de junho. 6.3. Relato do 32 

seminário da CED – SP: O Conselheiro João Marcelo, coordenador da comissão de 33 

ética do CAU/ES, e a Conselheira Federal do CAU/BR pelo Estado do Espírito 34 
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Santo, Giedre Ezer da Silva Maia, comentaram os principais pontos discutidos no 35 

seminário, em especial os pontos discutidos sobre a conduta ética no meio digital. 36 

6.4. Futura Sede – Comissão Temporária de Aquisição da Sede - relatório final: 37 

O Presidente ressaltou a importância desta decisão e a forma democrática das 38 

discussões acerca do assunto. Logo após, a relatora da comissão, Liane Destefani, 39 

destacou a necessidade da tomada de decisão para possibilitar as demais 40 

providências administrativas a fim de viabilizar a alteração da sede do CAU/ES ainda 41 

nesta gestão. Em seguida, o Presidente apresentou documento intitulado “08 42 

perguntas sobre a futura sede”, com o fito de promover a reflexão e aprofundamento 43 

do debate para subsidiar um melhor embasamento da decisão a ser tomada pelo 44 

Plenário na Plenária Extraordinária do próximo dia 30 de junho do corrente ano, bem 45 

como respondeu aos questionamentos, comentários e apontamentos formulados 46 

pelos conselheiros sobre aspectos como acerca das 02 (duas) opções ventiladas: 47 

Lojas de Bento Ferreira e Salas do Vértice. Ao final, o Presidente ressaltou a 48 

importância deste debate de ideias e reiterou sua posição em relação à escolha 49 

pelas Lojas de Bento Ferreira, uma vez o imóvel possibilitaria a realização de um 50 

excelente projeto arquitetônico que conferiria maior visibilidade ao Conselho e 51 

destacaria o local para a sociedade ao longo do tempo. Asseverou, ainda, que os 52 

eventuais problemas relacionados à segurança poderiam ser resolvidos com 53 

determinados investimentos e que a maioria dos conselheiros presentes preferem as 54 

Lojas de Bento Ferreira. Advertiu sobre as constantes críticas que os Presidentes do 55 

CAU/RJ e do CAU/BR recebem em razão de suas respectivas sedes estarem 56 

localizadas em prédios comerciais. 6.5. Relato das Comissões–CPFA, CEP, CEF e 57 

CED: ponto adiado. 7. Outros Assuntos: ponto adiado. 8. Encerramento: O 58 

Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às vinte e duas 59 

horas e dez minutos. 60 

 

Vitória, 28 de junho de 2022. 
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Alan Marcel Braga da Silva Melo 

Secretário dos Trabalhos 

 

 


