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ATA DA 115ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, EM 25 DE OUTUBRO DE 2022. 

Aos vinte e cinco dias de outubro 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 CAU/ES situada 2 

à rua Hélio Marconi, 58, Bento Ferreira, Vitória/ES; Cep: 29.050-690. Sob a Presidência de Eliomar 3 

Venancio de Souza Filho, os Conselheiros Titulares: Carolina Gumieri Pereira de Assis, Gregório 4 

Garcia Repsold, João Marcelo de Souza Moreira, Liane Becacici Gozze Destefani, Luciane Veiga 5 

dos Santos, Pollyana Dipré Meneghelli e Priscila Ceolin Gonçalves Pereira. Conselheiros 6 

suplentes no exercício da titularidade: Hansley Rampineli Pereira e Renata Salles Ramos 7 

Modenesi. Ausente justificadamente: Edezio Caldeira Filho. 1. Verificação do quórum e Abertura 8 

dos trabalhos: O Presidente, após verificar o quórum, iniciou a 115ª Plenária Ordinária do 9 

CAU/ES. 2. Execução do Hino Nacional Brasileiro: O Presidente pediu que todos ouvissem a 10 

execução do Hino Nacional Brasileiro. 3. Aprovação da pauta: O Presidente verificou a pauta e 11 

a submeteu à aprovação. Após os ajustes solicitados, a pauta foi aprovada por unanimidade. 4. 12 

Leitura e Aprovação da Ata da 114ª Plenária Ordinária: A ata foi aprovada por unanimidade. 5. 13 

Comunicações: O Presidente comunicou sobre: 1) o trabalho de avaliação das atividades do 14 
CAU/ES por meio de ligações do atendimento aos escritórios de arquitetura do Estado onde se 15 

verifica um alta taxa de satisfação. 2) A realização pelo CAU/ES por meio da Comissão de Ensino 16 

de evento sobre urbanismo no formato de Mesa redonda. 3) Os convites feitos pela Câmara de 17 

Vitória e Assembleia Legislativa do Estado ao CAU/ES acerca da data comemorativa em 18 

homenagem aos arquitetos e urbanistas. 4) Sobre os processos de Athis, informou que os 19 

primeiros trabalhos estão sendo entregues à Defensoria Pública do Espírito Santo, resultando por 20 

consequência, nos primeiros pagamentos aos arquitetos participantes. 5) Sobre o espaço na 21 
Coluna no jornal A Gazeta, reforçou a solicitação aos conselheiros pela produção de material e 22 

destacou o artigo elaborado pelo Cons. Hansley sobre arquitetura no Metaverso. 6) Comunicou 23 

sobre a participação de reunião com os Presidentes dos CAU/UFs acerca da nova campanha do 24 

“Cau em Movimento”. 6. Ordem do dia: 6.1 Prestação de Contas – meses de agosto e 25 
setembro/2022: A Gerente Administrativa-Financeira apresentou o relatório e respondeu aos 26 

questionamentos dos conselheiros. Em seguida, a Deliberação Plenária DPOES nº 389 foi lida e 27 

posta em votação, tendo sido aprovada com 09 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 00 28 
ausências. 6.2. Ponto Facultativo dia 14/11/2022: A coordenadora da CPFA, Cons. Carolina 29 

Gumieri, explicou as razões que fundamentaram a decisão da CPFA sobre o tema. Logo após, a 30 

Deliberação Plenária DPOES nº 390 foi lida e posta em votação, tendo sido aprovada com 09 31 

votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 00 ausências. 6.3. Nova sede - encaminhamentos: 32 
O Presidente explicou a necessidade de incluir o presente ponto de pauta nas próximas plenárias 33 

para o regular acompanhamento das obras da nova sede. O gerente geral do CAU/ES, Pedro 34 

Canal Filho, explicou os próximos passos da organização interna dos trabalhos da comissão. 6.4. 35 
Criação de Cargo Comissionado, atribuições e alteração do organograma do CAU/ES – 36 

Acompanhamento do projeto e obra da nova sede: O Gerente Geral explicou sobre as 37 

justificativas que embasaram a necessidade de criação do presente cargo que atuará tanto em 38 
demandas administrativas quanto no acompanhamento da execução da obra da nova sede. Ato 39 

contínuo, a Deliberação Plenária DPOES nº 391 foi lida e posta em votação, tendo sido aprovada 40 
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com 09 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 00 ausências. 6.5. Apresentação da arte 41 

da pasta, dos fôlderes Obra Legal e Guia para Síndicos: O Presidente apresentou os materiais 42 

produzidos até o momento e dirimiu as dúvidas dos conselheiros. 6.6. Acordo Cooperação CAU 43 
em Movimento: O Presidente esclareceu os termos do acordo e seus benefícios para o CAU/ES. 44 

Após, a Deliberação Plenária DPOES nº 392 foi lida e posta em votação, tendo sido aprovada com 45 

09 votos a favor, 00 contrários, 00 abstenções e 00 ausências. 6.7. Relato das Comissões – 46 
CPFA, CEP, CEF e CED: A Coordenadora da CPFA, Cons. Carolina Gumieri, informou que a 47 

comissão analisou a prestação de contas de setembro, a alteração do organograma, o ponto 48 

facultativo, o convênio do CAU/ES com o IAB/ES, plano de ação e orçamento da CPFA para 2023 49 

e na reunião extraordinária foi analisado o Termo de Cooperação tratado no item anterior. A 50 
Coordenadora da CEP, Cons. Pollyana Dipré, informou que a comissão analisou 03 consultas de 51 

baixa de empresas, 01 consulta de interrupção de registro, 04 homologações de CATs-A; 52 

aprovação de 38 RRTs extemporâneos, 22 interrupções de registro, Plano de ação e orçamento 53 

da CEP para 2023 e relatados 03 processos de exercício ilegal. A Coordenadora da CEF, Cons. 54 

Liane Destefani, informou que a comissão homologou solicitações de registro profissional, 55 

analisou o caso de indeferimento pela CEF do CAU/BR acerca da solicitação de registro de 56 

egresso estrangeiro, atualizou os conselheiros acerca do andamento do 2º concurso de TCC do 57 

CAU/ES, comunicou as principais tratativas alinhadas com a SEDU durante a reunião realizada 58 

neste mês, definição do calendário de eventos e elaboração do plano de ação e orçamento da 59 

CEF para 2023, explicou as razões da solicitação de assessoria para análise dos projetos políticos 60 

pedagógicos das IES. O Coordenador da CED, Cons. João Marcelo, informou que a comissão 61 

definiu o calendário de evento, a aprovação do plano de ação e orçamento da comissão para 2023 62 

e atualizou os membros do Plenários sobre a quantidade e andamentos dos processos ativos. 7. 63 
Outros Assuntos: O Presidente agradeceu a presença do Conselheiro Hansley. A Cons. Liane 64 

Destefani informou sobre a palestra ministrada em parceria com a Cons. Carol Gumieri na Multivix 65 

Vitória. A Cons. Priscila esteve presente ao evento na Mutivix no dia seguinte 8. Encerramento: 66 

O Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às vinte horas e sete minutos. 67 

 

Vitória, 25 de outubro de 2022. 

 

__________________________________ 

ELIOMAR VENANCIO DE SOUZA FILHO 

Presidente do CAU/ES  

 

 

____________________________ 

Alan Marcel Braga da Silva Melo 

Secretário dos Trabalhos 

 

 


