
 
 

 SÚMULA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONSELHO 

DIRETOR DO CAU/ES 

 

Data:  14 de fevereiro de 2022 Horário: 18h15 às 21h00 Local: on-line 

 
 

PRESENÇAS: Arq. E Urb. Eliomar Venâncio (Presidente); Arq. e Urb. Liane Destefani (vice- 

Presidenta e Coordenadora da CEDEF); Arq. e Urbanista Pollyana Dipré (Coordenadora CEP); 

Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora CPFA) e Arq. e Urbanista João Marcelo de Souza 

Moreira (Coordenador da CED). 

 ASSESSORIA TÉCNICA: Pedro Canal (Gerente Geral)          
 

 

ASSUNTOS 
DELIBERAÇÕES 

ITEM 01 – ABERTURA PELO PRESIDENTE DO 

CAU/ES, O ARQ. E URBANISTA HELIOMAR 

VENÂNCIO e VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM 

Com base no inciso I do artigo 102 do Regimento Interno, “Verificação 

do quórum” do CAU/ES, o Arq. e Urb. Eliomar Venâncio, Presidente do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espirito Santo – CAU/ES, após 

constatar o quórum regimental declarou abertos os trabalhos desta 

reunião agradecendo a presença de todos.  

ITEM 02 – APROVAÇÃO DA PAUTA DO COD-

CAU/ES. 

O Arq. e Urb. Eliomar Venâncio, Presidente do Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo do Espirito Santo – CAU/ES, coloca em votação a pauta 

da reunião que foi aprovada por unanimidade 

ITEM 03 – COMUNICAÇÕES 

03.01 – Comunicações Diversas  

- O Presidente Eliomar Venâncio relatou as seguintes reuniões 
realizadas: 

- Reunião com a ARDA – Associação Rio Doce de Arquitetos e 
Urbanistas – na qual foi discutido o apoio do CAU/ES na revisão do 
PDM e Código de Obras de Linhares e outras parcerias. 

- Reunião com o SINDIMADEIRAS/ FINDES – a reunião foi para 
estabelecer parceria para a realização de evento similar ao realizado no 
início do ano pelo SINDIROCHAS (apoio/participação do CAU/ES). 

-Reunião com o SEBRAE/ES – finalização da parceria com o CAU/ES 
– oferta de cursos com desconto para arquitetos e urbanistas 
registrados. 

- Reunião com o vereador Armandinho Fontoura, da Câmara Municipal 
de Vitória – busca de parceria para realização de projeto / concurso 
público para revitalização da Praça dos Namorados – Vitoria/ES.          

ITEM 04 – ORDEM  DO DIA 04.01 Prévia de arrecadação – janeiro 2022 -  A Gerente 
Administrativa apresentou a prévia da arrecadação do mês de janeiro, 
que ficou cerca de R$ 12.000,00 abaixo da arrecadação de 
janeiro/2021, mas ainda acima das expectativas, em função dos 



 
 

problemas constantes ocorridos no sistema SICCAU durante o referido 
mês. 
 
04.02 Minuta de DPOES que ajusta os valores de jetons e auxílio 
representação – Foi aprovada a Deliberação CPFA 04/2022, que ajusta 
os valores de jetons e auxílio representação do CAU/ES, no percentual 
de 5%. 
 
04.03 Minuta de DPOES que altera a deliberação Plenária CAU/ES 
99, que estabelece as atribuições dos assistentes administrativos do 
CAU/ES - Foi aprovada a Deliberação CPFA 05/2022, que altera a 
deliberação Plenária CAU/ES 99, que estabelece as atribuições dos 
assistentes administrativos do CAU/ES. 
 
04.04 Contratação palestrante – Seminário CAU Jovem – Ficou 
estabelecido que o arquiteto Flávio Hadlich será contratado para 
ministrar os cursos previstos no Seminário CAU JOVEM, nos dias 21 e 
23 e 28 e 30/03/2022. 
 
04.05 Indicação de representantes conselhos municipais – Conselho 
Municipal do Plano Diretor de Colatina – Del. CEP 08/2022 -  Aprovada. 
 
04.06 Indicação de representantes conselhos municipais – Conselho 
Municipal de Patrimônio Cultural de Vila Velha – Del. CEP 09/2022 – 
Aprovada. 
 
04.07 Dados GERTEC 2021 – Foi apresentado um resumo das 
informações contidas no Relatório Gerencial produzido pela Gerência 
Técnica. 
 
04.08 Proposta ATHIS 2022 – Regularização Fundiária - O presidente 
relatou reunião realizada com a Defensoria Pública do Estado do 
Espírito Santo – na qual foi discutida a implementação de um Termo de 
Colaboração para implementação de ATHIS para regularização 
fundiária/ processos de usucapião por meio de edital a ser lançado pelo 
CAU/ES. Os representantes mostraram-se bastante interessados no 
tema e comprometeram-se a estudar o termo produzido e 
implementado pelo CAU/AL para retomar a discussão. 
 
04.09 Calendário preliminar de Eventos – 1º semestre 2022 – O 
calendário de Eventos do 1º semestre de 2022 foi repassado e discutida 
a estruturação dos eventos a serem realizados no interior do Estado (a 
começar por Linhares, nos dias 18 e 19/04, intitulado de CAU 
PRESENTE. 
 
04.10 Futura Sede – encaminhamentos das comissões - A 
Conselheira Liane relatou das opções de imóveis que já haviam sidos 
visitados. Informou que na data de hoje realizou visita em um novo 
imóvel, que excede o valor, mas que os valores são negociáveis. Após 
essa visita, a comissão se reuniu e elaborou um relatório de cada imóvel 
visitado. Sugeriu inserir esse tema na Pauta da Plenária com tempo 
maior para tratativa deste ponto. Liane vai enviar o material produzido 
para o Alan (assistente administrativo) para que seja enviado aos 
conselheiros com antecedência). 
 
04.11 Seminário de Planejamento Estratégico – Conselheiros – 2022 
– Ficou definida a data de 23 de fevereiro, das 14 às 18 horas, na Casa 
do Arquiteto. 
 
 
 



 
 

04.12 Relato das atividades das Comissões: 
 
CPFA – A coordenadora da comissão relatou sobre as tratativas feitas 
nas suas reuniões realizadas pela CPFA e dentre os assuntos tratados, 
foi dado destaque à definição do calendário de feriados do ano de 2022 
(que será submetido à aprovação da plenária). Outro ponto abordado 
foi sobre as atribuições dos assistentes administrativos, frente às novas 
necessidades do setor técnico do CAU/E (esse assunto também vai 
para a plenária). 
 
CEP – A coordenadora da comissão relatou as homologações de CAT- 
A, indicação de representantes para conselhos municipais, definição 
das datas de eventos, dentre outros assuntos. Dos processos 
distribuídos, nenhum foi relatado e votado até o momento. A 
coordenadora explanou as dificuldades em se comunicar com o 
conselheiro Lúcio, que não está participando das reuniões e passou a 
não justificar suas ausências, apesar das tentativas de contato da 
coordenação. 
 
CED – O coordenador da comissão relatou as atividades desenvolvidas 
pela comissão e informou sobre os processos em andamento, 
passando pelos 26 processos que estão sendo tratados dentro da 
comissão, além da instauração dos novos processos éticos.   
 
CEF – A coordenadora da comissão relatou que a reunião foi muito 
produtiva, informando da decisão de delegar as analistas a avaliação do 
deferimento dos registros. A coordenadora relatou dos demais itens 
tratados na comissão, destacando-se as tratativas e avaliação das 
demandas junto à IES NSF, início da discussão sobre os limites de 
atuação dos escritórios-modelo e similares (a partir de documento 
produzido pelo CAU/RS; aproveitar as visitas às IES para realizar 
avaliação de infraestrutura, corpo docente, projeto pedagógico, etc, para 
controle e possíveis ações futuras. 
 
O Presidente Eliomar sugeriu que a comissão paute/estude o tema do 
ensino de arquitetura e urbanismo no formato EAD, pois algumas 
instituições já estão lançando esse tipo de modalidade e não há 
consenso entre o MEC e o CAU/BR sobre o assunto.  
 
04.13 CED - Pautar na Plenária: Minuta de DPOES Nº XXX - 
JULGAMENTO PED Nº 084/2019 (inserção) – O Coordenador da CED 
solicitou a inclusão desse item na pauta para inserção na plenária do 
dia 22/02/2022. 
 

ITEM 05 – MONTAGEM DA PAUTA DA REUNIÃO 

PLENÁRIA DO DIA 22/02/2022 
Assim, foram definidos os seguintes itens para pautar a reunião 107ª 
Plenária, a ser realizada em 22/02/2022: 
 
- DPOES XXX – Homologação da Deliberação CEP 08/2022 que 
indicou representante para o Conselho Municipal do Plano Diretor de 
Colatina 
- DPOES XXX – Homologação da Deliberação CEP 09/2022 que 
indicou representante para – Conselho Municipal de Patrimônio Cultural 
de Vila Velha 
- DPOES Nº XXX - JULGAMENTO PED Nº 084/2019 - CED 
- DPOES XXX  - Homologação da Deliberação CPFA 02/2022  que 
estabelece o calendário de feriados do CAU /ES em 2022 
- DPOES XXX  - Homologação da Deliberação CPFA 04/2022  que 
ajusta os valores de jetons e auxílio representação 
- DPOES XXX  - Homologação da Deliberação CPFA 05/2022  , que 
estabelece as atribuições dos assistentes administrativos do CAU/ES 
- Futura Sede – encaminhamentos das comissões    



 
 
ITEM 06 - ASSUNTOS GERAIS O Conselheiro Greg Repsold solicitou um parecer à ASCOM sobre 

postagem de material institucional do CAU/ES em suas redes sociais 
pessoais. O assunto será encaminhado à ASJUR, para parecer sobre o 
assunto. 
 
A conselheira Liane Destefani precisou ausentar-se da reunião por volta 
das 19:30h, por causa de outro compromisso. 
 

E, nada mais havendo a tratar, o Presidente arq. e urb. Eliomar Venâncio encerra os trabalhos 

agradecendo a presença de todos, solicitando a mim, Pedro Canal, que lavre a presente súmula, 

que após lida e achada conforme, é aprovada e assinada por todos os conselheiros no exercício da 

titularidade presentes, para que produza os efeitos legais. 

                                                              Vitória, 14 de fevereiro de 2022. 

Arq. e Urbanista Eliomar Venâncio (Presidente) 

Arq. e Urbanista Liane Destefani (Vice Presidenta e Coordenadora da CEF) 

Arq. e Urb. Pollyana Dipré (Coordenadora CEP) 
 
 

Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora CPFA) 
 
 

Arq. e Urbanista João Marcelo de Souza Moreira (Coordenador da CED) 
 

 

 


