
 
 

 SÚMULA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONSELHO 

DIRETOR DO CAU/ES 

 

Data:  20 de junho de 2022 Horário: 18h15 às 20h30 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) 

 

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: 

-O CAU/ES foi convidado a participar de um evento denominado 
Reconecta, coordenado pelo Ministério Público do Trabalho, a ser 
realizado na semana das Pessoas com Deficiência. O CAU/ES ficou de 
estudar a possibilidade e a forma de participação, que pode ser desde 
a montagem de uma casa acessível a uma palestra sobre o tema. 

-Está em andamento a contratação de empresa para editoração do 
material técnico e didático do CAU/ES e será necessário o envolvimento 
das comissões na seleção e elaboração do conteúdo, no prazo máximo 
de 30 dias a contar da assinatura do contrato. Previsão: início de 
julho/2022. 

ITEM 04 – ORDEM  DO DIA 04.01 Convênio CAU/ES x IAB/ES – I Concurso de Fotografias  
Foi apresentada minuta do Convênio de Cooperação Técnica e 
Financeira a ser celebrado entre o CAU/ES e o IAB/ES, com o objetivo 
de realizar o I Concurso de Fotografias, com o tema: “O olhar do 
arquiteto sobre o Cais das Artes” – realizada a partir de Plano de 
Trabalho encaminhado pelo IAB/ES. 
Principais pontos: 
1- O CAU/ES aportará R$ 5.000,00 a título de patrocínio e o IAB/ES R$ 
2.500,00 e arcará com os custos relativos à organização/realização do 
concurso (aprox.. R$ 2.500,00). 



 
 

2- Exigência de que os participantes sejam registrados e estejam 
regulares com o CAU/ES e também sejam filiados e estejam regulares 
com o IAB/ES. 
3- O IAB/ES prestará contas do valor integral, ou seja, dos R$ 7.500,00. 
 
Após discussão, ficou acordado que a minuta seria encaminhada para 
aprovação do Plenário, caso não houvesse impedimento jurídico, 
especialmente quanto à exigência do item 2.  
 
04.02 EDITAL ATHIS – 2021 e 2022 
Foi informado aos conselheiros que a ong Ateliê de Ideias foi notificada, 
por meio de ofício, a devolver o recurso recebido pelo Edital ATHIS 
2021, uma vez que até 30/05/2022 o projeto não havia começado. Em 
reunião com os responsáveis, ficou acordado que o prazo poderá ser 
estendido até dez/22, caso haja garantia da finalização da etapa 
contemplada pelo edital, a partir da liberação dos recursos de outras 
parcerias previstas. 
 
O Edital ATHIS 2022 foi lançado em 15/06/2022 e receberá inscrições 
até 15/07/2022. 
 
04.03 Encaminhamentos – Aquisição da sede 
Relatório da CTAS pronto, encaminhado para análise da CPFA, que 
emitiu parecer. 
Visita dos conselheiros aos imóveis: prevista para o dia 22/06 – 14:00 e 
15:00h.  
Encaminhamento do parecer da CTAS e Deliberação da CPFA aos 
conselheiros em 20/06, com prazo para retorno – máximo até às 12:00h 
do dia 30/06, conforme estabelece o Edital. 
Na plenária ordinária do dia 28/06 o assunto será pautado para as 
primeiras discussões (relatório final). 
O assunto será pautado no COD –reunião extraordinária no dia 30/06 
para encaminhamento à plenária para decisão final nesse mesmo dia. 
 
04.04 Processos das Comissões para a Plenária do dia 28/06  
As Comissões CEP, CED, CEF e CPFA não têm processos para 
encaminhar à Plenária.  

ITEM 05 – MONTAGEM DA PAUTA DA 

PLENÁRIA DO DIA 28/06/2022 
Ficou assim estruturada a pauta da 111ª Plenária do CAU/ES, a ser 
realizada em 28/06/2022: 
 -  Edital ATHIS 2022 – cronograma 

- Convênio CAU/ES x IAB/ES – Concurso de Fotografias  
 - Relato do seminário da CED – SP;  
 - Futura Sede – Comissão Temporária de Aquisição da Sede - relatório 
final 
 - 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, 20 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) 


