
 
 

 SÚMULA DA 74ª REUNIÃO DA CONSELHO DIRETOR DO 

CAU/ES. 

 

Data: 21 de outubro de 2021 Horário: 17h20 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,  Wiviane Lombardi e Juliana Grillo 

 

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 - Nesse item, foi apresentada 

solicitação de reajuste salarial dos funcionários encaminhada para a 

análise da CPFA, com parecer jurídico indicando a obrigatoriedade do 

mesmo. Base: percentual de reajuste do salário mínimo – retroativo a 

jan/2021. 

A gerente da GERTEC Juliana Grillo apresentou planilhas com análise 

dos processos do setor, que comprovaram a necessidade de 

contratação de mais uma analista técnica (abertura de concurso público 

em 2022). 

ITEM 04 – ORDEM  DO DIA 04.01 – Feriado do dia do Servidor. Foi aprovado o remanejamento da 
data do dia do servidor público do dia 28/10 (quinta-feira) para dia 01/11 
(segunda-feira). 
 
04.02 - Eventos Outubro a dezembro/2021 – Foi apresentado o 
calendário de eventos previstos para os meses de outubro a 
dezembro/2021, destacando-se: 
- Live Iberê Santos – dia 21/10/21 
- Mesa Redonda – Aniversário Paulo Mendes da Rocha – 25/11/21 
- Seminário ATHIS/2021 – 08 a 10/11/21 



 
 

- Mesa Redonda – 20 anos do Estatuto da Cidade – 17/11/21 
- Treinamentos de RRT – dias 22/11 e 01/12/21 
- 5º Seminário Arquitetura e Condomínios – dias 24 e 26/11/21 
- Reunião com representantes do CAU/ES nos Conselhos – dia 22/11 - 
transferida para 29/11/21 
- Café com Egressos – 25/11/21 
- Dia do Arquiteto/Plenária Solene – 15/12/21 
 
04.03 – Edital ATHIS 2021  
 
Nesse item, foram apresentados os principais pontos e o cronograma 
do Edital ATHIS 2021 e discutida a questão da aprovação dos projetos 
junto aos órgãos públicos, que seria importante, mas que gerará 
transtornos e talvez inviabilize a apresentação de propostas. Essa 
questão será melhor analisada e definida na próxima reunião. 
 
04.04 – Aprovação da Prestação de Contas da Ong Onzeoito – A 
prestação de contas da Ong Onzeoito, contemplada no Edital ATHIS 
2020 está com muitas irregularidades, que foram apontadas pela 
GERADFIN e GEGER. A entidade já foi comunicada das pendências e 
será realizada uma reunião presencial, no dia 22/10/21, com seus 
representantes e com a presença da conselheira Priscilla Ceolin.  
 
04.05 – Capacitação de funcionários na nova lei de licitações e 
formação da CPL – A GERADFIN informou a necessidade de um 
treinamento específico sobre a nova Lei de Licitações (Lei 14.133/21) e 
a criação de uma Comissão Permanente de Licitação, para que o 
CAU/ES possa realizar compras e contratar serviços cujos valores 
extrapolem o de contratação direta, permitida pela Lei 8666/93. 
 
04.06 – Sede Própria – De acordo com o relato das comissões 
especiais, a da aquisição da nova sede informou que ainda não houve 
proposta encaminhada em resposta ao novo edital lançado. O prazo de 
envio da documentação encerra-se no dia -----. Quanto à Chácara Von 
Schielgen, a comissão está fechando os estudos de viabilidade e 
aguardando retorno da PMV quanto ao orçamento previsto para o 
restauro da edificação. 
 

ITEM 05 - ASSUNTOS GERAIS Nos assuntos gerais, o Presidente sugeriu o lançamento de um Edital 

Cultural, no valor de R$ 5.000,00 para evento complementar às 

comemorações do Dia do Arquiteto (exposição temporária). A proposta 

será encaminhada à ASJUR para parecer/ estudo de viabilidade. 

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, 04 de novembro de 2021. 

Arq. e Urbanista Heliomar Venâncio (Presidente) 

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



 
 

Arq. e Urb. Pollyana Dipré (Coordenadora CEP) 
 
 

Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora CPFA) 


