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ATA DA 114ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, EM 27 DE SETEMBRO DE 

2022. 

Aos vinte e sete dias de setembro de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas, reuniu-1 

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

na 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, Luciane 6 

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

Conselheira suplente no exercício da titularidade: Renata Salles Ramos Modenesi. 8 

Convidados: Os Conselheiros suplentes Geraldo Lino da Silva e Maria Alice Barreto 9 

Marins Rampinelli. 1. Verificação do quórum e Abertura dos trabalhos: O 10 

Presidente, após verificar o quórum, iniciou a 114ª Plenária Ordinária do CAU/ES. 2. 11 

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

execução do Hino Nacional Brasileiro. 3. Aprovação da pauta: O Presidente verificou 13 

a pauta e a submeteu à aprovação. Após os ajustes solicitados, a pauta foi aprovada 14 

por unanimidade. 4. Leitura e Aprovação da Ata da 113ª Plenária Ordinária: A ata 15 

foi aprovada por unanimidade. 5. Comunicações: O Presidente comunicou a visita à 16 

sede da defesa civil estadual. Sobre o convênio de ATHIS com a Defensoria, informou 17 

sobre a segunda visita realizada no bairro de Belvedere no município da Serra/ES e 18 

os trabalhos realizados. Informou sobre a reunião realizado com o Secretário de 19 

Desenvolvimento da Serra, onde foi tratado a possibilidade de realização de evento 20 

visando à orientação dos trâmites de aprovação de projetos em conformidade com o 21 

PDM. Nesse sentido, informou que o município de Vila Velha irá realizar na próxima 22 

sexta-feira um evento semelhante. Comunicou a realização do evento CAU 23 

PRESENTE em Cachoeiro de Itapemirim nos dias 28 e 29 de setembro. O CAU/ES 24 

foi convidado para o evento em comemoração aos 10 anos do curso de arquitetura do 25 

Ifes de Colatina. Comunicou o andamento da elaboração do Manual do Arquiteto, 26 

Manual de ATHIS, Folder de Condomínio, Folder de Obras e Manual do Síndico. 6. 27 

Ordem do dia: 6.1 Apresentação – Casa Cor 2022 – Forte de Piratininga: O 28 

Presidente apresentou a arquiteta Rita Rocio Tristão, empresária proprietária da 29 

franquia da Casa Cor, que por sugestão do Conselheiro Edezio Caldeira Filho, foi 30 

convidada para apresentar o projeto relativo à da Casa Cor 2022 e os eventuais 31 

impactos no Forte de Piratininga. Dada a palavra, a convidada iniciou a apresentação 32 

do projeto e ao final esclareceu as dúvidas dos conselheiros, em especial acerca da 33 
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polêmica envolvendo a preservação do Forte. 6.2. Concurso Público CAU/ES 2022 34 

- Abertura de procedimento administrativo para a realização de Concurso 35 

Público: O Gerente Geral do CAU/ES, Pedro Canal Filho, explicou aos conselheiros 36 

os aspectos mais relevantes do assunto e respondeu às dúvidas dos conselheiros. 37 

Logo após, a Deliberação Plenária DPOES nº 380 foi lida e posta em votação, tendo 38 

sido aprovada com 09 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 00 ausências. 6.3. 39 

Projeto da nova sede – Relatório Final da Comissão e encaminhamentos: O 40 

Presidente passou a palavra para a Coordenadora da CTPS, a Cons. Renata Salles 41 

Ramos Modenesi, que informou sobre a visita das salas e os apontamentos indicados 42 

pelos conselheiros. Concluiu comunicando que será realizada uma reunião 43 

extraordinária para a aprovação do relatório conclusivo e encaminhamento ao 44 

Conselho Diretor. O Gerente Geral explicou a necessidade de se realizar uma reunião 45 

extraordinária do Conselho Diretor e da Plenária para tratar da aprovação interna do 46 

relatório. O Plenário aprovou as reuniões marcadas para o dia 10 de outubro. 6.4. 47 

Arquitetos Homenageados – Plenária Solene – 40 anos ou mais de formação: O 48 

Presidente esclareceu os critérios utilizados para a escolha dos homenageados da 49 

Plenária Solene do Dia do Arquiteto. Após discussão do assunto, os conselheiros 50 

firmaram posicionamento de definir outros critérios no próximo ano. Em seguida, a 51 

Deliberação Plenária DPOES nº 380 foi lida e posta em votação, tendo sido aprovada 52 

com 07 votos a favor, 02 contrários (Cons. Edezio Caldeira Filho e Cons. Gregório 53 

Garcia Repsold), 00 abstenções e 00 ausências. 6.5. Relato das Comissões – CPFA, 54 

CEP, CEF e CED: A Coordenadora da CPFA, Cons. Carolina Gumieri, informou que 55 

a comissão analisou a prestação de contas de agosto, aspectos do plano de ação e 56 

orçamento 2023 e questões internas da CPFA como organograma, jetons, etc. Além 57 

de reuniões com os coordenadores das comissões visando o aprimoramento das 58 

futuras propostas orçamentárias. A Coordenadora da CEP, Cons. Pollyana Dipré, 59 

informou que a comissão homologou CATs-A; respondeu a consulta sobre atribuição 60 

profissional e o restante da reunião serviu para treinamento dos conselheiros no 61 

sistema de elaboração de relatórios e votos. O Coordenador da CED, Cons. João 62 

Marcelo, informou que a comissão analisou os aspectos da futura proposta 63 

orçamentária, analisou o material referente aos folders e manuais do arquiteto, athis, 64 

etc; definiu o evento Bate-Papo com os arquitetos, previsto para o dia 06 de outubro; 65 

discutiu os aspectos mais relevantes tratados no Seminário da CED em Cuiabá 66 

envolvendo o tema “Reserva Técnica”. A Coordenadora da CEF, Cons. Liane 67 

Destefani , informou que a comissão homologou 20 solicitações de registro 68 

profissional, respondeu a consulta do IFES acerca de assunto “Escritório Modelo” e 69 

outra envolvendo solicitação de registro provisório sem Diploma, aprovou a inclusão 70 

no registro de 03 pós-graduações em segurança do trabalho, analisou o número de 71 

20 inscrições homologadas referente ao concurso de TCC; sobre o Seminário de 72 

Ensino e Formação, esclareceu que a CEF acompanhou o evento de forma online em 73 

razão da impossibilidade de agenda dos membros da comissão. Informou que a CEF-74 

CAU/BR encaminhou diversos protocolos solicitando que as CEFs dos CAU/UFs 75 

elaborem relatório qualitativo a fim de determinar se o projeto político pedagógico de 76 
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cada IES se encontra em conformidade com às atribuições do arquiteto e urbanista e 77 

que a CEF-CAU/ES está analisando uma solução para o atendimento desta demanda. 78 

7. Outros Assuntos: O Presidente informou sobre o seminário de comunicação em 79 

Cuiabá/MT. A Cons. Liane Destefani sugeriu que eventuais convites para tratar do 80 

assunto relacionado à estrutura da CASA COR fossem direcionados para um horário 81 

fora da Plenária. 8. Encerramento: O Presidente agradeceu a presença de todos e 82 

encerrou a reunião às vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos. 83 

 

Vitória, 27 de setembro de 2022. 

 

__________________________________ 

ELIOMAR VENANCIO DE SOUZA FILHO 

Presidente do CAU/ES  

 

 

____________________________ 

Alan Marcel Braga da Silva Melo 

Secretário dos Trabalhos 

 

 


