
 
 

 SÚMULA DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONSELHO 

DIRETOR DO CAU/ES 

 

Data:  23 de maio de 2022 Horário: 18h10 às 20h00 Local: on-line 

 
 

PRESENÇAS: Arq. E Urb. Eliomar Venâncio (Presidente); 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), Wiviane Lombardi (Gerente Adm. e 

Financeira) e Marcelo Feu Rosa (Assessoria Jurídica). 

 

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 fez algumas comunicações: 

- Encontro da USK Vitória no Cais das Artes – dia 05/06. O Diretor do 
DER liberou visita nesse dia e nos dias 23/07; 06/08 e 20/08 – para a 
realização do Concurso de Fotografias. 

- Reunião com o IAB/ES – parceria para realização de editais e eventos. 
A primeira ação conjunta prevista é o Concurso de Fotografias. 

- Seminário de Fiscalização – foi bem avaliado pelos participantes. 

ITEM 04 – ORDEM  DO DIA 04.01 Prestação de Contas MAR-ABR 2022 
A Gerente Adm. e Financeira e a coordenadora da CPFA relataram que 
a prestação de contas dos meses de março e abril de 2022 estão 
prontas para serem apresentadas e aprovadas na Plenária do dia 31/05. 
 
04.02 Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento 2022 
A Gerente Adm. e Financeira e a coordenadora da CPFA apresentaram 
a agenda sugerida para a Reprogramação do Plano de Ação e 
Orçamento 2022, sendo necessário que as comissões revisem seus 
planos de ação e projetos previstos até o final do ano. Para isso, será 
disponibilizada planilha com os gastos realizados até o mês de abril/22 

e o montante previsto a ser utilizado até dez/22. Pelo calendário 



 
 

apresentado, até o dia 15/07/2022, a CPFA deverá encaminhar a 

proposta para o CAU/BR. 
 
04.03 Edital ATHIS 2022 
Foi discutido e aprovado o texto do Edital ATHIS 2022, cujo foco é a 
seleção de prestadores de serviço em arquitetura e urbanismo (PF ou 
PJ) para realizarem projeto de regularização fundiária/usucapião – 
documentação técnica-  para embasamento de processos junto à 
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (com a qual o CAU/ES 
assinará Termo de Cooperação no dia 02/06). O Edital será 
apresentado para aprovação na próxima plenária do dia 31/05. 
 
04.04 Convênio com a Defesa Civil  
A Defesa Civil de Vila Velha apresentou proposta de Convênio, na qual 
se propõe a capacitar 25 profissionais de arquitetura e urbanismo para 
atuarem como voluntários no município no caso de emergência 
relacionada a desastres ambientais, situações de emergência ou 
estados de calamidade pública. O CAU seria o responsável por 
indicar/selecionar esses profissionais. 
Após algumas discussões, o texto do convênio foi aprovado e será 
encaminhado à plenária. 
 
04.05 SEDE – Encaminhamentos 
A coordenadora da CPFA e membro da Comissão Temporária de 
Aquisição da Sede apresentou o rito descrito no Edital. No dia 27/05 
encerra-se o prazo para entrega dos envelopes/propostas e no dia 
24/06 está prevista a finalização do processo, com o relatório final da 
Comissão a ser levado à plenária. 
 
04.06 Julgamento PED 097-2021 
O coordenador da CED solicitou a inserção desse ponto de pauta na 
plenária do dia 31/05.  
 
04.07 Relatos das Comissões: CEP; CED; CPFA e CEF 
As comissões reuniram-se ordinariamente no mês de maio e trataram 
de assuntos cotidianos. A CPFA organizou a prestação de contas e 
programou calendário da reprogramação, como já foi relatado. O 
coordenador da CED participará de evento nacional entre os dias 22 a 
24/06/2022. 
 
04.08 (inserção) – Marcação de reunião extraordinária para discutir a 
compra da sede 
Ficou pré agendada uma reunião extraordinária do COD no dia 27/06 
para encaminhamentos a respeito da compra da nova sede do 
Conselho, uma vez que a data prevista para parecer final da Comissão 
Temporária de Aquisição da sede é dia 24/06. 
 

ITEM 05 – MONTAGEM DA PAUTA DA 

PLENÁRIA DO DIA 31/05/2022 
Ficou assim estruturada a pauta da 109ª Plenária do CAU/ES, a ser 
realizada em 31/05/2022: 
- Prestação de Contas MAR-ABR 2022 
- Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento 2022 
- Edital ATHIS 2022 
- Convênio com a Defesa Civil 
- DPOES Nº XXX - Julgamento PED 097-2021 - CED 
- Futura Sede – Comissão Temporária Chácara Von Schilgen – 
apresentação de Relatório Final 
- Futura Sede – Comissão Temporária de Aquisição da Sede -  
encaminhamentos 
- Relato das Comissões – CPFA, CEP, CEF e CED 
 



 
 
ITEM 06 - 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, 23 de maio de 2022. 

Arq. e Urbanista Eliomar Venâncio (Presidente) 

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) 

 


