
 
 

 SÚMULA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONSELHO 

DIRETOR DO CAU/ES. 

 

Data:  08 de dezembro de 
2021 

Horário: 19h00 às 20h30 Local: Sede do CAU/ES 

 
 
PRESENÇAS: Arq. E Urb. Heliomar Venâncio (Presidente); Arq. e Urb. Liane Destefani (vice 
Presidenta e Coordenadora da CEDEF);  Arq. e Urbanista Pollyana Dipré (Coordenadora CEP) 
e  Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora CPFA). 
 

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. Heliomar 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. Heliomar 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  

Não houve comunicações. 

ITEM 04 – ORDEM  DO DIA 04.01 Acordo Coletivo – reajuste vales alimentação e refeição – 
Homologação da Deliberação 30/21 – CPFA 
 
Os presentes analisaram a proposta apresentada pelos funcionários 
(anexa), que apresenta, em resumo, os dados e reivindicações a seguir: 
 
TICKET REFEIÇÃO  
 
O ticket refeição é pago a título de auxílio para as refeições dos 
funcionários (restaurantes). 
 
O valor pago hoje é de: 
R$ 799,00 para os funcionários de 08 horas/dias (06 funcionários), o 
que equivale a aproximados R$ 36,32 por dia útil; 
 
R$ 330,00 para os funcionários de 06 (06 funcionários) e 04 horas/dias 
(02 funcionários), o que equivale a aproximadamente R$ 15,00 por dia 
útil; 
 



 
 

Estes valores não são reajustados desde 2018. 
 
Em pesquisa realizada nos três restaurantes mais próximos, temos os 
seguintes valores: 
 
Fogão de Barro – R$ 59,00 o valor do quilo  
 
Debonnis – R$ 74,90 o valor do quilo  
 
Galetinho – R$ 74,90 o valor do quilo 
 
TICKET REFEIÇÃO – PEDIDO DE REAJUSTE E EQUIPARAÇÃO 
 
Funcionários de 08 horas: R$ 799,00 proposta é aumentar para R$ 
843,00 (Diferença de R$ 44,00), o que dá um valor médio diário de R$ 
38,31; 
 
Funcionário de 06 horas: Equiparação do ticket com o valor dos 
funcionários de 08 horas. O valor atual é de R$ 330,00 a proposta é 
aumentar para R$ 633,00 (Diferença de R$ 303,00) o que dá um valor 
médio diário de R$ 28,77; 
 
Funcionário de 04 horas: R$ 330,00 proposta é aumentar para R$ 
349,00 (Diferença de R$ 19,00) o que dá um valor médio diário de R$ 
15,86; 
 
Diferença mensal: R$ 2.120,00 
Diferença anual: R$ 25.440,00 
 
TICKET ALIMENTAÇÃO - PEDIDO DE REAJUSTE  
 
O ticket alimentação é pago a título de auxílio para as despesas na 
aquisição de alimentos (supermercado). 
 
O valor pago hoje é de: 
R$ 150,00 para todos os funcionários, sem distinção de carga horária. 
 
O valor da cesta básica é de aproximadamente R$ 670,00. 
 
O pedido é que o vale alimentação seja aumentado para R$ 650,00, 
uma diferença de R$ 500,00. 
 
Diferença mensal: R$ 7.000,00 
Diferença anual: R$ 91.000,00 
 
PROPOSTA DE REAJUSTE TICKET REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 
 
Considerando os resultados financeiros positivos do Conselho e todas 
as demais defesas apresentadas no documento produzido pelos 
funcionários, a CPFA analisou na 89ª reunião ordinária da comissão, 
realizada no dia 06/12/2021 e manifestou-se favorável à concessão da 
equiparação do valor ticket refeição dos funcionários de 06 horas com o 
valor do ticket refeição dos funcionários de 08 horas e ao reajuste dos 
tickets refeição e alimentação, conforme pleito dos funcionários. Essa 
decisão visa também a valorização e reconhecimento do trabalho 
desempenhado pelos funcionários do CAU/ES. 
 
Os membros do COD avaliaram a Deliberação da CPFA sobre o 
assunto e decidiram homologá-la por unanimidade dos votos. Desse 
modo, o Conselho encaminha a Deliberação para homologação na 
plenária do dia 09/12/2021. (Deliberação COD Nº 08). 



 
 

 
04.02 Separação da CEDEF em CEF – Comissão de Ensino e 
Formação e CED – Comissão de Ética e Disciplina -   
 
Após alguns debates, chegou-se à conclusão de que o retorno às 
comissões de Ensino e Formação (CEF) e de Ética e Disciplina (CED) 
seria uma maneira de agilizar os trabalhos e valorizar a questão da 
formação/ensino de arquitetura no Estado, uma vez que esse tema 
acaba ficando em segundo plano na CEDEF, especialmente pela 
grande demanda de análise/pareceres de processos éticos e 
disciplinares. 
 
A sugestão da conselheira Liane Destefani é que o orçamento da 
CEDEF previsto para 2022, já encaminhado para aprovação do 
CAU/BR, seja mantido e o montante reorganizado para atender às duas 
comissões (CED e CEF).  
 
Desse modo, o Conselho avalia a pertinência dessa separação e 
encaminha o pleito para homologação na plenária do dia 09/12/2021. 
(Deliberação COD Nº 09).   
 

ITEM 05 - 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, 08 de dezembro de 2021. 

Arq. e Urbanista Heliomar Venâncio (Presidente) 

Arq. e Urbanista Liane Destefani (Vice Presidenta e Coordenadora da CEDEF) 

Arq. e Urb. Pollyana Dipré (Coordenadora CEP) 
 
 

Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora CPFA) 
 
 

 


