
 
 

 SÚMULA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONSELHO 

DIRETOR DO CAU/ES 

 

Data:  06 de junho de 2022 Horário: 18h15 às 20h45 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) 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 apresentou as seguintes 
comunicações: 

- Evento USK Vitória – Cais das Artes – avaliação positiva do evento – 
possibilidade de futuras parcerias (oficinas de desenho, por ex.) 

- Visita Casa do Sr. Ivone – dia 09/06, 14:00h. 

- Assinatura do Convênio com a Defensoria Pública – dia 02/06 – 
presencial no CAU. 

O coordenador da CED, João Marcelo comunicou a realização do 
Seminário Nacional da CED em São Paulo – dias 09 e 10/06, do qual 
participará. 

ITEM 04 – ORDEM  DO DIA 04.01 Avaliação dos eventos do mês de maio/2022 
 
Foram avaliados os seguintes eventos, num total de seis, apresentados 
pelo setor de Comunicação:  
 

1. Curso de Regularização Fundiária Urbana com foco em ATHIS 
 

2. Visita UCL ao CAU/ES 



 
 

 
3. Seminário de Fiscalização 2022 

 
4. Treinamento de RRT 

 
5. CAU/ES Visita UCL 

 
6. Live Arquitetura Contemporânea e Patrimônio Tombado: 

Critérios e Diálogos 
 
1) Curso de Regularização Fundiária Urbana com foco em ATHIS 
 
Data: 09, 10 e 11 de maio. 18h30 às 22h. 
 
66 inscritos | 27 participantes 
 
Plataforma: Microsoft Teams 
 
2) Visita UCL ao CAU/ES 
 
Participação de 23 alunos e uma professora. 
Foi avaliada a necessidade de redução do tempo de fala/palestra, com 
menos detalhes e conteúdo mais geral, para gerar debate e interação. 
Avaliou-se também que não há necessidade de um coffee break 
contratado, apenas café/água e biscoitos (eventualmente um bolo) – 
disponibilizados dentro do auditório. 
 
3) Seminário de Fiscalização 2022 
 
36 participantes 
 
15 CAU/UFs diferentes 
 
2 conselheiros federais 
 
Presidente da ASBEA 
 
4) Treinamento de RRT 
 
Apenas 5 inscritos e 2 confirmados no dia. 
 
Primeiro treinamento presencial, desde o início da pandemia. 
 
* O treinamento não foi realizado pelo baixo número de inscritos. Como 
o evento foi no dia seguinte à finalização do Seminário de Fiscalização, 
a visibilidade/divulgação do evento ficou comprometida. O fato de 
solicitar aos participantes que utilizassem seus próprios notebooks, 
também foi um fator para desistências. 
 
5) CAU/ES Visita UCL 
 
60 participantes e duas professoras. 
 
Alta adesão e participação. 
 
6) Live Arquitetura Contemporânea e Patrimônio Tombado: Critérios e 
Diálogos 
 
Organizada e promovida pelo Grupo Andanças da UFES, contou com 
a participação do Presidente do CAU/ES e foi transmitida pelo youtube 
do CAU/ES no dia 24/05/2022. 



 
 

 
Por fim, discutiu-se também a necessidade de melhoria dos 
equipamentos para transmissão on-line, que já estão em processo de 
compra/licitação. 
 
04.02 Programação atualizada – eventos de junho, julho e agosto de 
2022 
Foi apresentada a programação atualizada dos eventos dos meses de 
junho a agosto/2022: 
 
Mês de Junho: 
 
02/06 - Assinatura do Convênio com a Defensoria Pública do ES – 
Presencial. 
 
05/06 –Grupo USK Vitória – Visita ao Cais das Artes. 
 
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. 
 
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 
 
Mês de Agosto: 
 
10 e 11/08 - Curso de Perícia Técnica (virtual) 
 
11/08 - Lançamento do 2º Concurso de TCC - Dia do Estudante 
 
16/08 - Resultado do Edital de ATHIS / Assinatura do Termo do Contrato 
de Patrocínio (data prevista no Edital) - A revisar 
 
17/08 - Live Dia do Patrimônio Cultural 
 
23/08 - Seminário de Planejamento interno (sug) 
 
24 e 25/08 - CAU PRESENTE + 2º Café com Egressos (Presencial) - 
Cachoeiro de Itapemirim  
 
 
 



 
 

04.03 Contratações – demandas da Comunicação 
 
O setor de Comunicação apresentou os Projetos Básicos referentes à 
contratação de empresa responsável pelo marketing digital e de 
editoração das publicações do CAU/ES, conforme deliberado em 
reunião anterior, ficando assim estabelecido: 
 
- Manual do Arquiteto e Urbanista: 80 páginas, formato 21x21cm 
(fechado), colorido; 
- Manual do Condomínio – 24 páginas, formato 21x21cm (fechado), 
colorido; 
- Manual de ATHIS – 32 páginas formato, 21x21cm (fechado), colorido; 
- Dois folders, no formato 63x21cm (aberto), com duas dobras, colorido, 
e também de uma pasta institucional, formato 34x25cm, colorido. 
 
Foi alertado que todo o conteúdo e brieffing das publicações deverá ser 
disponibilizado pelas respectivas comissões à empresa vencedora num 
prazo máximo de 30 dias.  
 
04.04 Convênio IAB/ES – Concurso Fotografias 
 
Foi apresentada a minuta do convênio entre o CAU/ES e o IAB/ES para 
a realização do I Concurso de Fotografias do Cais das Artes. A minuta 
foi aprovada com a inclusão/ressalva de que os participantes poderão 
estar registrados/filiados e regulares com o CAU/ES e/ou com o IAB/ES. 
 
04.05 Aprovação Artigo de Opinião – conselheiro Greg Repsold 
O artigo de opinião do conselheiro Gregório Repsold foi aprovado e será 
encaminhado pela Comunicação à assessoria de comunicação para 
tentar divulgação/publicação. 
 
04.06 Encaminhamentos – compra da sede 
Ficou alinhada a seguinte agenda, em conformidade com os prazos 
estabelecidos no Edital para Aquisição da sede: 
 
- De 13 a 17/06 – Avaliação de Mercado para embasar parecer da 
Comissão. 
-Dia 20/06 – Relatório Final – CTAS; 
-Dia 20/06 – Reinião Extraordinária CPFA; 
-Dia 20/06 – Reunião Ordinária do COD; 
- De 21 a 25/06 – Visitas agendadas dos Conselheiros aos locais/ 
espaços; 
-Dia 30/06 – Reunião Extraordinária da Plenária – assunto: aquisição da 
sede (definição/decisão final). 
 
04.07 (inserção) Procedimentos COVID 
 
Com o aumento do número de casos de COVID-19 no estado, a 
coordenadora da CPFA sugeriu que alguns protocolos e cuidados 
sejam retomados, como a orientação para uso de máscaras e uso de 
álcool 70º, além do distanciamento social nas dependências do CAU/ES 
(especialmente recepção/reuniões externas). Caso esse aumento 
torne-se constante (4ª onda), haverá necessidade de rodízio entre 
trabalho presencial e remoto durante certo período.  
  
04.08  (inserção) Ensino Arquitetura e Urbanismo em EAD 
 
A coordenadora da CEF levantou a questão de cursos de Arquitetura e 
Urbanismo em formato EAD, que já está presente no ES, com a oferta 
dessa modalidade pelo Centro Universitário Unisales. Após amplo 
debate, chegou-se à conclusão deque é necessário um posicionamento 



 
 

do CAU/ES e até mesmo a promoção de uma campanha informativa 
sobre a questão, ressaltando os pontos positivos do ensino presencial. 
Foi sugerido que a presidência encaminhe um ofício ao Unisales para 
maiores esclarecimentos sobre o novo curso proposto pela instituição. 
Outro ponto levantado foi a necessidade de maior articulação do 
CAU/BR junto ao Ministério da Educação sobre o assunto. 
Esse assunto será tema da próxima reunião da CEF, agendada para o 
dia 07/06. 
 

ITEM 05 - ASSUNTOS GERAIS Não houve assuntos gerais 

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, 06 de junho 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) 

 
 
 
 
 
 

 


