
 
 

 SÚMULA DA 75ª REUNIÃO DA CONSELHO DIRETOR DO 

CAU/ES. 

 

Data: 04 de novembro de 2021 Horário: 17h10 às 20h20 Local: Sede do CAU/ES 

 
 
PRESENÇAS: Arq. E Urb. Heliomar Venâncio (Presidente);;  Arq. E Urbanista Pollyana Dipré 
(Coordenadora CEP) e  Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora CPFA). A conselheira Liane 
Destefani justificou sua ausência, por motivo de viagem. 
 

ASSESSORIA TÉCNICA: Pedro Canal e Wiviane Lombardi 

 

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 da Faculdade São Camilo, para uma palestra sobre Ética nas 

Redes Sociais, no dia 24/11/21, das 19:00 às 20:20h. Foi sugerido levar 

esse ponto de pauta para discussão na próxima reunião da CEDEF, que 

indicará representante. 

ITEM 04 – ORDEM  DO DIA 04.01 – Eventos Novembro e dezembro/2021 – Foi apresentado o 
calendário de eventos previstos para os meses de novembro e 
dezembro/2021, destacando-se: 
- 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 
 
04.02 – Edital ATHIS 2021 e Concurso de TCC – encaminhamentos 
 
Nesse item, foram apresentados os principais pontos e o cronograma 
do Edital ATHIS 2021, destacando-se que a previsão é de que as 



 
 

propostas selecionadas sejam divulgadas no dia 15/12, durante a 
realização da Plenária Solene e comemoração do Dia do Arquiteto. 
Para tanto será necessária alteração da data da primeira reunião do  
COD do mês de dezembro/21 do dia 01/12 para o dia 03/12, para que 
seja possível a avaliação e escolha da(s) proposta(s) vencedora(s). 
Com relação à questão da aprovação dos projetos junto aos órgãos 
públicos, optou-se por incluir como um dos itens de pontuação das 
propostas e não obrigatoriedade para inscrição. 
Quanto ao Concurso de TCC, foi relatado que houve uma primeira 
reunião com os membros da Banca de Avaliação (on-line) e que o grupo 
já se organizou para enviar a ata com o resultado até o dia 03/12, 
conforme previsto no Edital. 
 
04.03 – Homenagem aos Arquitetos capixabas 
Nesse item, o Presidente do CAU/ES esclareceu que os nomes serão 
escolhidos no grupo de conselheiros, a partir dos nomes sugeridos na 
103ª Sessão Plenária. 
 
04.04 – Campanha “Movimento Vida Bem Pensada” –  
O Presidente Heliomar apresentou material publicitário (campanha) 
cedido/disponibilizado pelo CAU/MT, relativo à valorização da profissão, 
contendo aplicação em diversas mídias, intitulado “Vida Bem Pensada”. 
O setor de Comunicação já recebeu o material e está programando seu 
calendário de divulgação. 
 
04.05 – Proposta Orçamento 2022 – Nesse item, a GERADFIN 
apresentou a proposta de orçamento 2022, com base nas demandas 
das Comissões e Presidência e que após discussões, foi aprovada por 
unanimidade, para ser encaminhada à aprovação do Plenário. 
 
04.06 – Planejamento 2022 – Nesse item, foi apresentada uma planilha 
resumo dos eventos mensais pré-programados para 2022, a partir das 
demandas das Comissões e Presidência. 
 

ITEM 05 - ASSUNTOS GERAIS Nos assuntos gerais, a conselheira Pollyana sugeriu incluir na 

programação de 2022 reuniões com as entidades afins, como IAB/ES e 

Sinduscom. 

Outra questão levantada foi a questão da Campanha da Semana do 

Arquiteto, com descontos promocionais para profissionais cadastrados, 

sugerida pelas conselheiras Renata Modenezi e Luciane Veiga. O 

gerente Geral Pedro Canal ficou de contactá-las para verificar a 

viabilidade dessa ação (resposta até 12/11), pois exige o envolvimento 

do setor de Comunicação. 

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) 


