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ATA DA 112ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, EM 26 DE JULHO DE 2022. 

Aos vinte e seis dias de julho 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 Conselheiros 4 

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

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

Dipré Meneghelli e Priscila Ceolin Gonçalves Pereira. Conselheiros suplentes no 7 

exercício da titularidade: Renata Salles Ramos Modenesi e Geraldo Lino da Silva. 8 

Convidados: A Conselheira suplente Maria Alice Barreto Marins Rampinelli. 1. 9 

Verificação do quórum e Abertura dos trabalhos: O Presidente, após verificar o 10 

quórum, iniciou a 112ª Plenária Ordinária do CAU/ES. 2. Execução do Hino Nacional 11 

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

Brasileiro. 3. Aprovação da pauta: O Presidente verificou a pauta e a submeteu à 13 

aprovação. A pauta foi aprovada por unanimidade. 4. Leitura e Aprovação da Ata da 14 

111ª Plenária Ordinária e da 19ª Plenária Extraordinária: As atas foram aprovadas 15 

por unanimidade. 5. Comunicações: O Presidente comunicou: 1) Sobre a visita 16 

realizada pela Presidência e pela Gerência Geral do CAU/ES à Casa de Acolhimento 17 

de Viana, em parceria com o Ministério público do Espírito Santo, a fim de verificar as 18 

condições de acessibilidade e salubridade do imóvel que resultou na elaboração de 19 

relatório sugerindo os ajustes necessários a promover maior dignidade às crianças 20 

deficientes que lá estão abrigadas. 2) Sobre o Concurso de Fotografia em parceria 21 

com o IAB/ES, foi realizada a primeira visita dos arquitetos ao Cais das Artes. A 22 

próxima está agendada para o dia 06 de agosto. 3) Sobre reunião realizada na última 23 

semana onde foi apresentada a nova campanha publicitária do “CAU EM 24 

MOVIMENTO”. 4) Sobre o convite e participação do CAU/ES no “PROJETO ORLA” 25 

em Vila Velha, onde foi elaborado e disponibilizado à Prefeitura um documento com 26 

sugestões. 5) Sobre o calendário de eventos do CAU/ES nos meses de agosto e 27 

setembro. 6. Ordem do dia: 6.1 Relato das Comissões – CPFA, CEP, CEF e CED: 28 

A Coord. Da CPFA, Cons. Carolina Gumieri, explicou que a primeira reunião foi 29 

dedicada à reprogramação orçamentária, enquanto a segunda tratou dos demais itens 30 

da pauta no mês corrente, entre os quais: prestação de contas de junho, parcerias, 31 

requerimento de bolsa de estudo de empregado do Conselho, seminário de 32 

planejamento CAU/ES e seminário da CPFI-CAU/BR. A Coord. da CEP, Cons. 33 

Pollyana Dipre, informou que a CEP ajustou detalhes da participação do palestrante 34 
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do Treinamento CEP, relatou 04 processos de fiscalização, analisou o deferimento de 35 

CATs e aspectos da fiscalização de Empresas Junior, e baixou de ofício 04 pessoas 36 

jurídicas irregulares. A Vice-Presidente e Coord. da CEF, Cons. Liane Destefani, 37 

comunicou que a CEF analisou requerimentos de registro de egressos e solicitações 38 

de inclusão de pós graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, definiu a 39 

prioridade dos temas mais relevantes da comissão: Campanha contra o EAD; Atuação 40 

das Empresas Júnior; Participação por meio de palestras em Eventos promovidos pela 41 

SEDU junto às escolas públicas, com a finalidade de promover a profissão de arquiteto 42 

e urbanista; Selo de Acreditação, nos parâmetros similares aos da OAB; análises e 43 

definições do Edital do 2º Concurso de TCC do CAUES. O Coord. da CED, Cons. 44 

João Marcelo Moreira, informou que a CED analisou e deu encaminhamentos aos 45 

processos em tramitação. 6.2. Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento 46 

2022 – Aprovação do ad referendum da Presidência: A Gerente Administrativa-47 

Financeira do CAU/ES, Wiviane Lombardi, fez uma explanação do plano de ação e 48 

dirimiu as dúvidas dos conselheiros. Em seguida, a Deliberação Plenária DPOES nº 49 

378 foi lida e posta em votação, tendo sido aprovada com 09 votos a favor, 00 50 

contrários, 00 abstenções e 00 ausências. 6.3. Edital Concurso Público 2022: O 51 

Presidente informou as razões do adiamento deste ponto de pauta para a próxima 52 

Plenária. 6.4. Comissão Temporária - Projeto da nova sede: O Presidente 53 

comunicou que em razão da necessidade de se organizar a estrutura física da nova 54 

sede do CAUES, encaminhou o assunto ao Plenário com o objetivo de formar uma 55 

Comissão Temporária responsável pela elaboração de um estudo preliminar sobre os 56 

aspectos mais relevantes a serem considerados no futuro projeto, tendo em vista a 57 

estrutura pessoal do conselho, a fim de subsidiar e orientar o julgamento dos trabalhos 58 

apresentados no âmbito do futuro processo licitatório que definirá o projeto vencedor. 59 

O Presidente agradeceu a manifestação e colocou o tema em votação. O Plenário do 60 

CAU/ES aprovou com 09 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 00 ausências, 61 

a Deliberação Plenária DPOES nº 379, no sentido de criar a Comissão Temporária do 62 

Projeto da Nova Sede com os seguintes membros: Renata Salles Ramos Modenesi – 63 

Coordenadora; Carolina Gumieri Pereira de Assis – Membro e Robson Mariano 64 

Rampinelli - Membro. A assessoria da Comissão temporária será prestada pelo 65 

Gerente Geral do CAU/ES, Pedro Canal Filho. 6.5. Edital do 2º Concurso de TCC 66 

do CAU/ES – DPOES: A Vice-Presidente Liane Destefani explicou aos conselheiros 67 

as principais mudanças deste edital em comparação com o edital do ano anterior e 68 

respondeu às dúvidas dos conselheiros. Ato contínuo, a Deliberação Plenária DPOES 69 

nº 380 foi lida e posta em votação, tendo sido aprovada com 09 votos a favor, 00 70 

contrários, 00 abstenções e 00 ausências. 6.6. Proposta da Presidência – Evento 71 

Virada Habitacional: O Presidente explicou as razões da urgência que 72 

fundamentaram a decisão de trazer este ponto sob a égide de Proposta da 73 

Presidência. A Cons. Priscila Ceolin fez uma breve apresentação do evento, de seus 74 

realizadores e de sua programação. Ao final, o Presidente fez a leitura da Proposta e 75 

colocou a minuta de deliberação em votação. Logo após, a Deliberação Plenária 76 

DPOES nº 381 foi lida e posta em votação, tendo sido aprovada com 09 votos a favor, 77 
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00 contrários, 00 abstenções e 00 ausências. 6.7. Intervenção no Forte São 78 

Francisco Xavier da Barra – VV: O Presidente apresentou e passou a palavra para 79 

a Drª. Luciene Pessotti de Souza, Coordenadora do Núcleo de Estudos do CAU/ES 80 

no âmbito de Patrimônio Histórico, Professora da Universidade Federal do Espírito 81 

Santo (UFES) ministrando a disciplina de Patrimônio no curso de Graduação em 82 

Arquitetura e Urbanismo. Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade 83 

Federal da Bahia (2005). Atuante nas áreas de preservação do patrimônio cultural, 84 

preservação do patrimônio ambiental urbano, desenvolvimento urbano, projetos 85 

executivos de arquitetura e urbanismo, projetos executivos de restauração, 86 

consultoria. A Drª. Luciene iniciou sua apresentação com um resumo de sua carreira 87 

acadêmica e profissional. Em seguida, iniciou suas considerações acerca do forte de 88 

Piratininga (Forte São Francisco Xavier da Barra), objeto de estudo de sua pesquisa 89 

de seu pós-doutorado. Criticou a iniciativa de se promover uma maratona de projetos 90 

de restauração para o forte, uma vez que a restauração deveria obedecer aos critérios 91 

estabelecidos pela UNESCO e em conformidade com os protocolos descritos no 92 

Manual de Elaboração de projetos de preservação do patrimônio cultural do IPHAN. 93 

Em seguida, a Drª. Luciene esclareceu as dúvidas dos conselheiros e concluiu sua 94 

fala asseverando que se manifesta sobre o assunto na condição de professora da 95 

Universidade Federal do Espírito Santo e não como Coordenadora do CAU/ES do 96 

Núcleo de Estudos do Patrimônio Histórico, bem como se comprometeu a encaminhar 97 

a nota de repúdio do ICOFOR e a posição do Departamento de Arquitetura e 98 

reiterando a solicitação por uma manifestação formal deste Conselho sobre o assunto. 99 

7. Outros Assuntos: Nenhum assunto foi comentado. 8. Encerramento: O 100 

Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às vinte e uma horas. 101 

 

Vitória, 26 de julho de 2022. 

 

__________________________________ 

ELIOMAR VENANCIO DE SOUZA FILHO 

Presidente do CAU/ES  

 

 

____________________________ 

Alan Marcel Braga da Silva Melo 

Secretário dos Trabalhos 

 

 


