
 
 

 SÚMULA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONSELHO 

DIRETOR DO CAU/ES 

 

Data:  03 de outubro de 2022 Horário: 18h15 às 21h00 Local: on-line 

 
 

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); 

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 ELIOMAR 

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  

A Conselheira Liane Destefani informou que foi agendada uma 
reunião com a Secretaria de Educação do ES no dia 04/10, para 
discutir o projeto de divulgação da importância da profissão de 
Arquiteto e Urbanista junto aos estudantes de ensino fundamental 
e médio. 

ITEM 04 – ORDEM  DO DIA 05.01 Avaliação dos eventos – mês de setembro/2022 
 
No mês de setembro/22 foram realizados 3 eventos: 
1. Treinamento de RRT  
Data: 12 de setembro 
- 27 inscritos | 12 participantes  
- Formato virtual.  
Temas sugeridos na avaliação:  
Regularização de imóveis  
Aprovação de projetos em prefeituras  
Gestão de escritórios  
A maioria dos participantes avaliaram o evento como muito útil 
e relevante para o trabalho; 
2. Concurso de Fotografia – Premiação 



 
 

Data: 15 de setembro 
Evento organizado pelo IAB-ES e realizado na sede o instituto. 
Coquetel para os vencedores e uma pequena lista de 
convidados. Cumpriu a função de marcar uma solenidade para 
e entrega da premiação, rendendo retorno de mídia espontânea 
em jornais; 
3. CAU/ES Presente – Cachoeiro de Itapemirim 
Data: 28 e 29 de setembro 
50 inscritos | 30 participantes  
Treinamento de RRT  
- 4 inscritos | Nenhum participante (inclusive os alunos 
finalistas da Faculdade América)  
Biometria e Atendimento Técnico  
- 4 atendimentos técnicos realizados  
- 8 biometrias realizadas  
Palestras  
46 inscritos | 30 participantes  
Desafios:  
- Articulação com as faculdades locais (a divisão entre 
Faculdade América e São Camilo afetou a mobilização, 
sobretudo considerando que a Faculdade América fica um 
pouco mais distante).  
- Articulação com grupos de arquitetos locais. 
 
05.02 Calendário de Eventos – outubro a dezembro/2022 
Foi apresentado o calendário de eventos dos meses de setembro 
a dezembro/2022. 
Nesse período estão previstos os seguintes eventos: 
 06/10 - Bate-Papo com Arquitetos e Urbanistas (CED) 
13/10 – Palestra – Multivix Vitória (CEF) 
17/10- 8º Treinamento de RRT(virtual)-CEP 
18 e 19/10–  Curso de Patologias com o Prof. Dr. Jeferson Marinho. 
27/10 - Mesa-Redonda–Urbanismo Sustentável  
10/11 - 2º Encontro com as Administradoras de Condomínio 
01/12 - 2º Encontro Representantes dos Conselhos Municipais (on-
line) 
06 e 07/12 – Curso de Perícia Técnica, com o Prof. Dr. Jeferson 
Marinho 
15/12- Plenária Solene Dia do Arquiteto e Premiação do Concurso 
de TCC 
 
05.03 Evento "Minha Casa, meu negócio!" e  live “Elas 
Resolvem” 
Foram solicitadas duas parcerias para realização de eventos:  um 
denominado “Minha Casa, Meu Negócio, destinado à 
sensibilização de empresas e instituições para realização de 
projetos e pequenas intervenções em espaços de uso misto de 
mulheres empreendedoras no bairro Belvedere – Serra, 
coordenado pela arquiteta Roberta Narcizo, idealizadora da parte 
técnica do Projeto, e pela advogada Sandra Gomes, idealizadora 
da parte socioeconômica do Projeto.  
Foi prevista a data do dia 18/11/2022, às 19:00h, na sede do 
CAU/ES. 
Já a live “Elas Resolvem” é uma proposta de estímulo ao 
empreendedorismo feminino e o objetivo seria discutir a questão da 
remuneração de arquitetas e urbanistas. A previsão é que a live 
aconteça no dia 03/11/2022. 
  
05.04 Material para desenvolvimento do material gráfico – 
Manual do Arquiteto e ATHIS 



 
 

Foi apresentado, em linhas gerais, o conteúdo previsto para o 
Manual do Arquiteto e que contou com a colaboração de todas as 
Comissões e que será encaminhado à empresa de editoração. Foi 
apresentado o projeto gráfico da pasta do CAU/ES, que foi 
aprovado com as seguintes observações: - aumento da aba; 
retirada do endereço, inserção do link do instagram e possível 
inserção de QR-Code. 
 
05.05 Evento com Prefeitura de Serra e Vila Velha - Análise de 
Projeto   
As Prefeituras de Serra e Vila Velha estão organizando um evento 
conjunto sobre o tema Análise de Projeto e solicitaram apoio 
institucional ao CAU/ES. A data ainda está em definição, mas será 
após as eleições. 
 
05.06 Encaminhamentos Projeto da Sede 
O Estudo Preliminar / Layout básico da nova sede está em fase final 
de elaboração pela Comissão Temporária do Projeto da Sede 
(CTPS). A previsão é de que fique pronto para envio ao COD até o 
dia 04/10/2022. 
Foi indicada, também, a necessidade de criação de uma nova 
Comissão Temporária para dar acompanhamento à contração dos 
projetos executivos e complementares, além do acompanhamento 
da futura obra de reforma. Esse assinto será tratado na reunião 
extraordinária do COD, agendada para o dia 10/10, às 17:00h, cuja 
pauta principal será a aprovação do estudo proposto pela CTPS. 
 
05.07 Acordo entre o CAU/BR e a Ordem dos Arquitetos de 
Portugal 
O CAU recebeu solicitação de arquiteto brasileiro residente em 
Portugal questionando sobre os encaminhamentos do Acordo entre 
o CAU/BR e a Ordem dos Arquitetos de Portugal que havia sido 
divulgado na mídia institucional do CAU/BR. 
Foi apurado o seguinte: 
Entre os anos de 2013 e 2018 vigorou um acordo entre o CAU 
Brasil e a OA/PT que previa regras para atuação dos profissionais 
nos dois países. Porém, o acordo não foi renovado, uma vez que 
as regras não satisfizeram os anseios de ambas as partes, 
principalmente no que se refere à validação dos diplomas pelas 
universidades. 
Durante o II Fórum Internacional de Conselhos, Ordens e 
Entidades de Arquitetura e Urbanismo, realizado em Brasília 
entre os dias 21 e 23 de julho, o CAU/BR e a Ordem dos 
Arquitectos de Portugal assinaram Memorando de 
Entendimento para a harmonização das condições de inscrição 
e registro de arquitetos portugueses e brasileiros nas duas 
organizações, permitindo que ofereçam serviços de Arquitetura 
e Urbanismo nos dos países.  
Segundo o memorando de entendimento assinado, o CAU 
Brasil e a Ordem dos Arquitectos estudarão a viabilidade de um 
reconhecimento recíproco das qualificações profissionais 
habilitantes para o exercício da Arquitetura em Portugal e da 
Arquitetura e Urbanismo no Brasil, atendendo às respectivas 
legislações nacionais para o reconhecimento de qualificação 
profissional.  
A Comissão Técnica de Harmonização das Condições de 
Inscrição e Registro, constituída por quatro membros de cada 
uma das partes, ficará responsável por avaliar as dificuldades 
de implementação do Acordo de Cooperação anterior (2014-
2019); identificar possíveis mecanismos para a mobilidade 
profissional; buscar junto aos respectivos sistemas de 



 
 

regulação do ensino superior a equivalência ou comparação 
das formações habilitantes; e propor a redação de um novo 
Acordo de Reciprocidade. 
No momento, o processo está na Secretaria do Comércio 
Exterior e Assuntos Econômicos do Ministério das Relações 
Exteriores e o CAU/BR já oficiou o Ministério sobre os 
encaminhamentos, mas até o momento não obteve retorno. 
 
05.08 Demandas das Comissões 
-CED: Relato sobre a organização do evento bate-papo com os 
arquitetos, agendado para o dia 06/10, às 19:00h, na sede do 
CAU/ES  – foi convidado o arquiteto Eduardo Pasquineli para falar 
um pouco sobre ética na carreira profissional;  
-CEF: relato sobre a necessidade de contratação de profissional 
para realização de análise dos PPCs dos cursos de Arquitetura e 
Urbanismo e avaliação da infraestrutura das universidades e 
faculdades do estado que possuem cursos de Arquitetura e 
Urbanismo – pois não será possível desenvolver esse projeto com 
o quadro atual de funcionários. Foi sugerida a análise da 
CPFA/GERADFIN para estudar o valor necessário para essa 
contratação e a possibilidade de inserir esse custo na programação 
financeira do Conselho para 2023. Outro assunto discutido pela 
comissão foi a criação de uma Semana Estadual de Arquitetura e 
Urbanismo em 2023, envolvendo atividades integradas em todas 
as instituições de ensino de arquitetura, culminando com um evento 
comum, capitaneado pelo CAU/ES. 
 

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, 03 de outubro 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) 
 
 

Arq. e Urbanista João Marcelo de Souza Moreira (Coordenador da CED) 
 

 


