
 
 

 SÚMULA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONSELHO 

DIRETOR DO CAU/ES 

 

Data:  04 de abril de 2022 Horário: 18h20 às 21h40 Local: sede do CAU/ES 

 
 

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) 

e Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora CPFA). 

 ASSESSORIA TÉCNICA: Pedro Canal (Gerente Geral), Wiviane Lombardi (Gerente Adm. e 
Financeira) e Mariana Batista (Assessora de Comunicação). 
 

 

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 os seguintes pontos: 

- 1ª Reunião CEAU/2022 (IAB-ES) – dia 12/04, às 14:00h, na sede do 
CAU-ES; 

- Desistência da FEST – Edital ATHIS 2021 em função de problemas 
técnicos; 

- Live do setor moveleiro/Sindimadeiras – dia 07/04, das 9:00 às 11:00h 
– participação do Presidente Eliomar e da Conselheira Maria Alice 
Rampinelli. 

-  Adiamanto da Live sobre o Cais das Artes programada para 31/03 sob 
a coordenação do Grupo Andança, a pedido da sua coordenadora 
Luciene Pessoti. 

ITEM 04 – ORDEM  DO DIA 05.01 Avaliação do 2º Ciclo de Formação – CAU Jovem e do 
Encontro com as Prefeituras 
- Nos dias 21 a 23/03 e 28 e 30/03 foram realizados cursos de 
aperfeiçoamento profissional, especialmente para arquitetos recém-
formados, dentro do que se estabeleceu chamar de CAU JOVEM. 
 



 
 

Apesar das 63 inscrições, a participação efetiva variou de 24 a 12 
pessoas, a depender do interesse/atratividade dos assuntos. 
 
As avaliações foram muito positivas – apesar da quantidade de 
participantes. 
 
Avaliou-se que o evento foi bem divulgado – e atraiu um público 
razoável – uma vez que a previsão era para 40 vagas/dia, mas a efetiva 
participação deixou a desejar (variou de 25 a 12 participantes/dia). 
Levantou-se a necessidade de uma estratégia de comprometimento do 
inscrito, como, por exemplo, parceria com instituições de 
ensino/empresas ou mesmo o IAB – público previamente motivado. 
 
05.02 Programação atualizada – eventos abril a julho/2022 
- Foi apresentada a programação de eventos prevista para os meses de 
abril, maio e junho. Os principais eventos previstos foram: 
 
MÊS  DE ABRIL: 
07/04 - Workshop Setor Moveleiro na Arquitetura 
18 e 19/04 - CAU PRESENTE (Linhares) 
27/04 - Live Núcleo Patrimônio -Arq. Moderna 
28/04 - 1º Encontro com Condomínios (CEP) 
 
MÊS DE MAIO: 
02/05 - Visita UCL ao CAU/ES 
05/05 - Encontro com os Coordenadores 
09 a 12/05- Curso de ATHIS 
16 e 17/05- Seminário de Fiscalização 
18/05 - Visita IES - UCL 
19/05- 3° Treinamento de RRT - VIX 
24/05 - Reunião com Representantes dos 
Conselhos Municipais (CEP) 
 
MÊS DE JUNHO: 
07 a 09/06 - Workshop sobre Sustentabilidade 
15/06 - Lançamento do Concurso de Fotografia e Croquis 
20/06 - 4º Treinamento de RRT - virtual (CEP) 
22/06- Encontro com Professores 
27 a 30/06 - Curso ARCHICAD 
 
05.03 Evento CAU Presente em Linhares – organização  
Para o evento CAU PRESENTE, cuja primeira edição será realizada no 
município de Linhares, foi estabelecida a seguinte programação: 
 
PROGRAMAÇÃO 
      DIA 18/04 (2ª feira) 

TAREFA HORÁRIO RESPONSÁVEL LOCAL 

FISCALIZAÇÃO 10 às 12hs 
(almoço: 12 às 
13hs) 

Fiscal Saulo e 
Evandro (apoio) 

Bairros de 
Linhares e 
arredores 
 13 às 17hs Fiscal Saulo  

BIOMETRIA E 
ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 

13 às 17hs 
 

Assistente 
Administrativo 
Evandro  

EMAU da 
Faculdade 
Pitágoras 

TREINAMENTO 
RRT 
(para 
profissionais) 

15 às 18hs Gerente Técnica 
Juliana 

Laboratório 
de 
Informática – 
Faculdade 
Pitágoras 



 
 

PALESTRA (para 
alunos e 
profissionais 
locais) 

19 às 21hs 
(CEF – 
Comissão de 
Ensino e 
Formação) 

Conselheira 
CAU/ES Jane 
Aguiar e 
Conselheiro 
CAU/ES Hansley 
Rampinelli 

Auditório da 
Faculdade 
Pitágoras 

DIA 19/04 (3ª feira) 

TAREFA HORÁRIO RESPONSÁVEL LOCAL 

FISCALIZAÇÃO 8 às 12hs Fiscal Saulo  Bairros de 
Linhares e 
arredores 

13 às 15hs Fiscal Saulo e 
Evandro (apoio) 

Bairros de 
Linhares e 
arredores 

BIOMETRIA E 
ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 

9 às 12hs 
 

Assistente 
Administrativo 
Evandro 

EMAU da 
Faculdade 
Pitágoras 

PALESTRA (para 
alunos e 
profissionais 
locais) 

19 às 20hs 
(Palestra 
Técnica) 
 

Fornecedores: 
Portobello e 
Placas do Brasil 

Auditório da 
Faculdade 
Pitágoras 

20 às 21hs Presidente 
CAU/ES -  
Eliomar Venâncio 

 
 
05.04 Contratação dos cursos: ATHIS, ARCHICAD, Perícia e 
Patologias – encaminhamentos 
- Foram levantadas as possibilidades de contratação de curso de ATHIS 
voltado à Regularização Fundiária. O Instituto Brasileiro de Direito 
Urbanístico apresentou proposta que melhor atende aos objetivos 
pretendidos e já tem experiência nesse tipo de formação (CAU/SE). A 
previsão é que aconteça entre os dias 09 e 12/05/2022, das 18:30h às 
21:30h (10h no total), até 30 vagas, ao custo de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais). 
 
Quanto ao curso do software ARCHICAD 25 de ARCHICAD, foi 
realizado um primeiro levantamento, sendo uma proposta de R$ 
10.000,00 para 16h de treinamento em oito módulos de 2 horas cada. 
Serão levantadas mais duas propostas para avaliação e posterior 
contratação por menor preço. Turma de, no máximo, 20 alunos. 
 
Com relação aos cursos de Perícia Técnica Judicial e Patologias, foram 
levantados os seguintes valores e condições: 
 1. Perícia Judicial 
Carga-horária: 8h 
Honorários: R$ 1.650,00 com emissão de Nota Fiscal 
2. Patologias e suas manifestações nas edificações 
Carga-horária: 8h 
Honorários: R$ 2.750,00 com emissão de Nota Fiscal 
Sugere-se uma turma com no máximo 30 alunos. 
Professor responsável: Prof. Jefferson Luiz Alves Marinho 
Pró-Reitor de Administração - URCA 
Prof. Adjunto M - Universidade Regional do Cariri - URCA 
Mestre em Engenharia e Tecnologia Ambiental 
Mestre em Direito - Constitucionalismo Contemporâneo 
Doutorando em Química Biológica - URCA 
 
 
 



 
 

05.05 Termo de Cooperação Técnica com a Defensoria Pública do 
ES 
Foi apresentado o Termo de Cooperação Técnica a ser estabelecido 
com a Defensoria Pública do estado do Espírito Santo, que já foi 
avaliado pelos setores jurídicos dos envolvidos e que foi aprovado por 
unanimidade pelo COD. 
 
 
 
05.06 Requerimento Analista de Finanças/Contadora – Protocolo 
SICCAU 1213753 
A funcionária Hemelly Tomassi requereu aumento de salário em função 
das responsabilidades inerentes à função gratificada de contadora. 
Nesse sentido, foam apresentados valores de salários desse cargo em 
outros CAU/UF, bem como em outras instituições estaduais. Verificou-
se, assim, que o pleito tem fundamento e que o salário recebido como 
analista de finanças somado à gratificação de 20% está abaixo dos 
salários praticados no mercado. A alternativa encontrada, embasada 
em análise jurídica, é o aumento do percentual da gratificação de 20% 
para 40%, o que foi aprovado pelos presentes. 
 
Uma questão a ser encaminhada é a extensão ou não desse aumento 
às outras funções gratificadas (Assessoria de Comunicação e Relações 
Institucionais e Assessor Técnico Jurídico). Foi solicitada uma consulta 
à assessoria jurídica para avaliar o caso. 
 
05.07 Alteração da FG de Assessor Técnico do Setor Jurídico para 
Assessor Técnico Jurídico-Administrativo 
Depois da apresentação da minuta de deliberação proposta, não houve 
consenso sobre as novas atribuições do cargo, nem mesmo quanto à 
nomenclatura. Assim, a questão será reavaliada e consolidada por meio 
de parecer a assessoria jurídica. 
 
05.08 Proposta de alteração/ajuste do organograma do CAU/ES 
Como não houve definição do item 05.07, esse ponto de pauta será 
retomado posteriormente. 
 
05.09 (inserção) Relato das atitudes do conselheiro Edézio Caldeira 
A pedido da Vice-presidenta, foi inserido esse ponto de pauta. A questão 
levantada refere-se às atitudes e posturas do conselheiro estadual 
Edézio Caldeira que ferem as normas o Manual do Conselheiro e o 
próprio Código de Ética e Postura Profissional. Como todos os membros 
concordaram de que era necessária uma ação/atitude para frear esses 
desrespeitos, optou-se, nesse primeiro momento, por uma conversa 
privada de advertência a ser marcada pelo Presidente Heliomar 
Venâncio. Caso a postura não mude, novas sanções administrativas 
poderão ser tomadas. 
 

ITEM 05 - ASSUNTOS GERAIS A Conselheira Priscila Ceolin encaminhou dois artigos de opinião: um 
sobre o Galões do IBC e outro sobre ocupação de orlas e o problema 
da erosão. O COD avaliou a viabilidade das publicações, uma vez que 
os mesmos não possuem cunho pessoal ou partidário, não são 
polêmicos ou agressivos e estão de acordo com a missão, visão e 
valores do CAU/ES. 
 



 
 

E, nada mais havendo a tratar, o Presidente arq. e urb. Heliomar 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, 04 de abril 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) 
 
 

 
 


