
 
 

 SÚMULA DA 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONSELHO 

DIRETOR DO CAU/ES 

 

Data:  19 de setembro de 2022 Horário: 18h18 às 20h35 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 Eliomar Venâncio apresentou as seguintes 
comunicações: 

- A visita às obras da ciclovia da 3ª ponte, prevista para o dia 12/09 
foi adiada em função da chuva e será reagendada. 

- A Defesa Civil de Vila Velha realizará visitas técnicas ao Morro do 
Jaburuna nos dias 20 e 27/09/2022 como parte do treinamento de 
brigadistas. 

- Dia 20/09 haverá a segunda visita ao bairro Belvedere, na Serra, 
para realização de atividades do Edital de ATHIS/2022. 

ITEM 04 – ORDEM  DO DIA 04.01 Programação Orçamentária 2023 – encaminhamentos das 
comissões 
Foi reforçado o cronograma e as orientações para a realização das 
propostas das Comissões para o Planejamento e Programação 
Orçamentária para 2023. 
 
PRAZO DE ENVIO AO CAU/BR – 18/11/2022 

– até dia 21 de 
outubro/2022; 

 



 
 

ser mudada do dia 07/11/2022 para o dia 09/11/2022; 
 

iberar *** 
Agendar plenária extraordinária, data sugerida – 22/11/2022 ***; 

o dia 24/11/2022. 
 
A Coordenadora da CPFA, Carolina Gumieri está agendando com 
todas as Comissões Permanentes uma reunião de orientação e 
acompanhamento. 
 
04.03 Organização CAU Presente de Cachoeiro de Itapemirim 
 
A programação final do CAU Presente em Cachoeiro de Itapemirim 
ficou assim estabelecida: 
 

 

 



 
 

 
04.04 Revisão material para publicação – Folder obra legal, Guia 
para síndicos e Manual do Arquiteto e ATHIS 
 
Foi apresentado material referente aos fôlderes Obra Legal e Guia 
para síndicos com os textos propostos pela empresa de publicidade 
contratada e que passou pela revisão da área técnica e gerência 
geral. O material será disponibilizado aos membros do COD para 
avaliação e sugestões finais até 22/09/2022. 
Quanto ao Manual do Arquiteto, há uma minuta inicial, que contou 
com a colaboração das comissões e cujo prazo para sugestões e 
inserções antes do encaminhamento à empresa contratada foi 
estipulado em 28/09/2022. O manual de ATHIS está em processo 
inicial de formatação e aberto às sugestões dos coordenadores e 
conselheiros. 
 
04.05 (retirado da pauta) Evento da PMVV / UVV - sobre aprovação 
de Projetos – divulgação 
 
04.06 Arquitetos Homenageados – Plenária Solene – 40 anos ou 
mais de formação 
Foi sugerido que sejam homenageados na plenária solene do dia 
15/12/2022 os arquitetos que completam 40 anos de formados em 
2022, quais sejam: 
Frederico Lopes Freire – 03/02/22 
Cátia Maria Fernandes Alvarez – 10/03/2022 
Ana Amélia Silva de Almeira – 30/07/2022 
Marcelo Nassar Gonçalves – 21/08/2022 
Celso Silva Bastos – 16/12/2022 
 
Essa proposta será levada para aprovação na plenária do dia 
27/09/2022. 
 
04.07 Demandas e relatos das Comissões 
 
- A coordenadora da CPFA informou que não há processos a serem 
encaminhados à plenária e que já relatou a respeito do 
encaminhamento dado à questão do planejamento 2023. 
- A coordenadora da CEF relatou um processo de solicitação de 
registro de profissional formado no exterior e que foi indeferido pelo 
CEF CAU/BR, mesmo com a justificativas apresentadas e que 
atualmente aguarda solicitação de novas diligências do CAU/BR. A 
comissão entende que o profissional pode entrar com recurso na 
justiça, por se sentir prejudicado com a decisão. 
A coordenadora informou também que não foi possível enviar 
participante para o I Seminário Nacional de Formação, Atribuições 
e Atuação Profissional do CAU programado para os dias 26, 27 e 
28 de setembro de 2022 na Sede do CAU/SP. 
- A coordenadora da CEP informou que não há processos a serem 
encaminhados à plenária e que participará, junto com a Gerente 
Técnica do III Fórum da CEP entre os dias 21 a 23/09/2022, em 
Belo Horizonte / MG. Questionou, também, a participação do 
assessor jurídico Marcelo Feu Rosa nas reuniões da CEP – se há 
ou não necessidade de convocação do profissional para esse fim. 
- O coordenador da CED relatou sua participação no 22º Seminário 
Regional da Comissão de Ética do CAU Brasil, ocorrido em 
Cuiabá/MT MT, nos dias 15 e 16/09, que debateu o tema “Ética no 
Exercício Profissional e a Reserva Técnica”, que gerou muitas 
discussões e abordou vários pontos de vista – dos profissionais 
atuantes no mercado, lojistas e fornecedores, advogados do MP e 
demais especialistas no assunto. 



 
 

 
04.08 Montagem da Pauta da Plenária do dia 27/09/2022 
A pauta da plenária do dia 27/09/2022 fico assim definida: 
 
- Apresentação – Casa Cor 2022 – Forte de Piratininga 
- Concurso Público CAU/ES 2022 - Abertura de procedimento 
administrativo para a realização de Concurso Público. 
- Projeto da nova sede – Relatório Final da Comissão e 
encaminhamentos 
- Arquitetos Homenageados – Plenária Solene – 40 anos ou mais 
de formação 
- Relato das Comissões – CPFA, CEP, CEF e CED 
 
 

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, 19 de setembro 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) 

 


