
 
 

 SÚMULA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONSELHO 

DIRETOR DO CAU/ES 

 

Data:  09 de maio de 2022 Horário: 19h10 às 21h45 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) 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  

- Visitas técnicas em obras do Estado – agendadas com o DER (reunião 
no dia 11/05 com o Diretor do DER para definir calendário/obras). 

- Concurso de Fotografia – tema Cais das Artes – a ser discutido com o 
IAB/ES (parceria). 

- Reunião com o IAB/ES – dia 10/05, 14:00h. 

- Seminário de Fiscalização – dias 17 e 18/05 – 9:00 às 18:00h - 
auditório SEBRAE. 15 CAU/UF estarão presentes (confirmações até o 
momento). 

- II Seminário Internacional de Cidades Sustentáveis – parceria UFES e 
Universidade do Minho/Portugal – solicitação de patrocínio – dias 14 a 
16/12/2022. 

- Reunião com a Defesa Civil de Vila Velha – proposta de convênio com 
o CAU/ES para treinamento de arquitetos para atuarem voluntariamente 
em eventos relativos às ações da Defesa Civil em VV. 

ITEM 04 – ORDEM  DO DIA 04.01 Avaliação dos eventos do mês de abril/2022 
 
Foram avaliados os seguintes eventos: 



 
 

 
1. CAU Presente – Linhares 

 
Fiscalização 
34 obras fiscalizadas em 4 bairros 
 
Treinamento de RRT 
- 13 inscritos  
- 9 participantes 
 
Biometria e Atendimento Técnico 
- 4 atendimentos técnicos realizados 
- 10 biometrias realizadas 
 
Palestras 
Dia 18  
36 participantes (13 da ARDA) 
 
Dia 19 
Não houve lista de presença 
 
Desafios 
- Coordenador do curso de Arquitetura da Faculdade Pitágoras pouco 
acessível.  
- Pouca adesão dos profissionais nas palestras.  
- A ARDA foi uma instituição importante no envolvimento dos 
profissionais que participaram.  
 
  

2. Encontro com as Administradoras de Condomínio 
 
36 inscritos  
11 participantes* 
 
Participação de 4 pessoas funcionários do SIPCES, que atuam com 
administradora do condomínios. 
 
Desafios 
- Ter acesso aos contatos dos síndicos para divulgação do evento 
 
O que fazer para os próximos 
- Pensar na possibilidade de fazer um convite físico (entrega direta nos 
condomínios) 
- Propor um novo nome para o evento que deixe mais claro que é 
voltado para síndicos 
- Propor outras abordagens de conteúdo, tendo em vista que já houve 
3 eventos voltados para a apresentação da NBR 16280 
- Pensar na possibilidade de um evento presencial 
 
04.02 Programação atualizada – eventos de maio, junho e julho de 
2022 
Foi apresentada a programação atualizada dos eventos dos meses de 
maio a julho/2022: 
 
Mês de Maio: 
09 a 11/05- Curso de ATHIS - virtual 
 
16 e 17/05-  Seminário de Fiscalização - presencial 
 
18/05 - Visita IES - UCL 
 



 
 

19/05- 3° Treinamento de RRT – VIX - presencial 
 
24/05 - Reunião com Representantes dos Conselhos Municipais (CEP) 
- virtual 
 
25/05- Seminário Regional de Urbanismo em Afonso Cláudio – 
participação do Presidente 
 
Mês de Junho: 
 
02/06 - Lançamento Edital ATHIS 2022 e Assinatura do Convênio com 
a Defensoria Pública do ES – Presencial (possível transmissão pelo 
Youtube) 
 
05/06 –Grupo USK Vitória – Visita ao Cais das Artes (a confirmar com 
o DER) 
 
08/06 - Seminário sobre Sustentabilidade 
Temática: Desenho Biofílico – 14:00h; Paisagismo Urbano – 15:00h e 
Erosão Marítima – 16:30h (3 palestras de 45 min com 15 min de debate 
– 14:00 às 17:30h) – Coffee break – 16:00h - presencial 
 
20/06 - 4º Treinamento de RRT - virtual (CEP) 
 
21/06 – Visita IFES-Colatina ao CAU/ES 
 
27 a 30/06 - Curso ARCHICAD – virtual (sugestão) 
 
Mês de Julho: 
 
06 e 07/07 - ARCHITECH – presencial  
Mini curso de Estruturas Metálicas (UFES/Arcelor Mittal) – 8:00 às 
12:00h 
Acústica e Desenho Universal – 14:00 às 18:00h 
 
12/07 – Lançamento Concurso de Fotografias – Tema: Cais das Artes 
 
13/07 - 2º Encontro com Prefeituras - virtual (CEP) 
 
18/07 - 5º Treinamento de RRT - virtual (CEP) 
 
27/07 - Live sobre Segurança do Trabalho 
 
28/07 – Lançamento Edital Cultural (Premiação durante a Semana do 
Arquiteto) – pode ser mais para a frente – parceria com o IAB/ES 
 
04.03 Contratações – demandas da Comunicação 
Foram definidos os seguintes materiais de divulgação a serem criados, 
diagramados e finalizados para impressão (a partir de contratação de 
empresa especializada, inclundo revisão ortográfica, produção e edição 
de textos): 
 
1. Manual do Arquiteto Urbanista, incluindo código de ética e disciplina 
(inclusive comportamento nas redes sociais), mostras de arquitetura e 
interiores) 
2. Manual de Condomínio 
3. Manual de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social 
 
04.04 (*) Proposta de alteração/ajuste do organograma do CAU/ES – 
ponto transferido para a próxima reunião(*) 
 



 
 

04.05 Ofício nº 0796675 – Parceria Ministério Público 
 
A partir de reunião realizada em 18/04/2022, o Ministério Público 
encaminhou ofício ao CAU/ES solicitando apoio na avaliação das 
condições de acessibilidade de 8 residências inclusivas, localizadas em 
municípios da GV e interior do ES, além de capacitação dos defensores 
nessa questão e envolvimento das faculdades de arquitetura para 
trabalharem o tema em projetos de pesquisa e extensão universitária ou 
trabalhos de Conclusão de Curso. 
A avaliação da maioria dos conselheiros foi de que esse tipo de trabalho 
deveria ser remunerado e não filantrópico, como solicitado. À exceção 
da formação em Desenho Universal/Acessibilidade, que poderia ser 
articulada pelo Conselho – como a inclusão do tema dentro da 
programação do Architec -  e a interlocução com os coordenadores de 
curso, por meio da CEF, para estímulo ao desenvolvimento do tema nas 
faculdades, a avaliação foi de que há necessidade de que a Defensoria 
Pública consiga incluir algum tipo de remuneração ao profissional que 
se responsabilizará pelo Laudo técnico e indicação de melhorias 
necessárias para que os espaços tornem-se (mais) acessíveis. 
 
04.06 Proposta Edital de ATHIS 2022 
 
Foi apresentada minuta do Edital ATHIS 2022, que contou com as 
contribuições dos conselheiros, especialmente no que se refere ao 
cálculo do valor de cada trabalho/projeto de regularização a ser 
desenvolvido. 
A princípio, foi estabelecida uma remuneração de R$ 460,00 por projeto 
de regularização desenvolvido, tomando-se por base 12 horas técnicas 
necessárias a um valor de R$ 30,00 a hora; lucro de cerca de 20% e 
11% de impostos. 
 
04.07 Aprovação Artigos de Opinião – conselheiros Greg Repsold e 
Edézio Caldeira 
 
Os artigos apresentados pelos conselheiros Greg Repsold (“Tragédia 
de Cristóvão Colombo e o papel do poder público”) e Edézio Caldeira 
(“Doce Arquitetura”) foram aprovados e serão encaminhados para a 
assessoria de imprensa. 
 
04.08  Encaminhamentos – compra da sede 
 
Quanto à compra da nova sede, foi informada a publicação de novo 
edital, conforme estabelecido na última Plenária e estão sendo 
aguardadas as apresentações das propostas para os 
encaminhamentos. 
 
04.09 (inserção) Calendário CAU ES – controle das alterações e 
disponibilização aos conselheiros (Google Calendar) 
 
Ficou estabelecido que a partir de 10/05/2022, os únicos funcionários 
autorizados a editar/alterar a planilha calendário oficial do CAU/ES – 
Google Calendar são o gerente geral Pedro Canal (eventos) e o 
assessor Alan Marcel (reuniões). Assim, caso haja sugestão de 
alteração de data e horário de alguma programação oficial, os mesmos 
deverão ser comunicados com antecedência. 
 

ITEM 05 - ASSUNTOS GERAIS Não houve assuntos gerais 



 
 

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, 09 de maio 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) 
 
 
 
 
 
 

 
 


