
 
 

 SÚMULA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONSELHO 

DIRETOR DO CAU/ES. 

 

Data:  03 de dezembro de 
2021 

Horário: 17h00 às 20h00 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 – A 
CPFA vai avaliar na próxima reunião e após o assunto será discutido 
em reunião extraordinária do COD no dia 08/12, com o objetivo de 
homologar a decisão ainda na reunião plenária do dia 09/12/21. 
 
04.02 Capacitação funcionários nova lei de licitações e formação da 
CPL – Foram apresentadas propostas de curso de capacitação e 
sugeridos nomes para composição da CPL. 
 
04.03 Eventos Dezembro - avaliação e planejamento / Rodada de 
Negócios (Sindirochas x CAU) 
A Comunicação está elaborando um relatório de participação em todos 
os eventos de 2021 e que será discutido na próxima reunião, para 
ajudar na definição dos próximos...  O Sindirochas propôs uma parceria 
com relação a evento a ser realizado nos meses de janeiro (22/01 – 
como sugestão) e fevereiro/2022 (feira). A conselheira Liane Destefani 
propôs-se a participar. 
 



 
 

04.04 Campanha “Dia do Arquiteto” e Plenária Solene – O setor de 
Comunicação apresentou as peças publicitárias do Dia do Arquiteto e o 
detalhamento das ações. Relação de convidados para a Plenária 
Solene: Conselheiros, Funcionários, Parceiros, Premiados Concurso 
TCC, Vencedores Edital ATHIS 2021, Homenageados, IAB. 
 
04.05 Validação Resultado Concurso de TCC 2021 - Foram 
apresentados os projetos vencedores e classificados em cada 
categoria, conforme deliberação da banca de avaliação. 
 
04.06 Futura Sede – encaminhamentos das comissões – A PMV 
encaminhou novo documento para avaliação. Em função desse novo 
dado, esse tema será levado à plenária do dia 09/12/21. 
 
04.07 Convênio SEBRAE – O SEBRAE/ES encaminhará proposta 
revisada de convênio, a ser encaminhado à CPFA para deliberação. 
 
04.08 Análise e pontuação das propostas do Edital ATHIS 2021 - 
CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2021 do CAU/ES 
 
Foram inscritas quatro propostas, de três proponentes diferentes, a 
saber: 
 
1- ATHIS no Canteiro Escola: o técnico e as tecnologias construtivas e 
sociais, da proponente ATELIÊ DE IDEIAS, no valor total de R$ R$ 
16.333,33. O objetivo geral do projeto é realizar a efetivação de um 
processo completo de ATHIS para uma família, a execução do 
CANTEIRO ESCOLA voltado para a capacitação prática de 
profissionais e alunos relacionados a construção civil, a aplicação de 
técnicas sustentáveis do ponto de vista ambiental, social e econômico, 
tendo como foco a divulgação, a capacitação para produção de projeto 
e execução em tijolos ecológicos, possuindo a aplicação de ATHIS 
como ponto central e estruturante. Os responsáveis técnicos serão os 
arquitetos e urbanistas: Ivan Lazaro de Oliveira Rocha - CAU A158294-
1 Lucas Damm Cuzzuol - CAU A144568-5. 
 
2- Protótipo pré-fabricado de habitação unifamiliar no Território do Bem: 
casinha para o Sr Manoel, da proponente FEST - Fundação de Espírito-
santense de Tecnologia, no valor total de R$ 23.601,84. Trata-se de 
uma proposta com três objetivos: concluir a moradia do Sr. Manoel em 
Consolação, Vitória, ES. A Construção foi iniciada para resolver a 
situação de precariedade dessa moradia (interditada pela defesa civil). 
Visa a produzir condições técnicas e econômicas para realizar e 
executar um protótipo wikihouse, ainda, conceber um protótipo de 
moradia replicável na Grande Vitória. A residência do Sr. Manoel está 
em estágio intermediário de construção. Os recursos solicitados visam 
a concluir as vedações externas, acabamentos internos e instalações 
elétricas e hidrossanitárias. O responsável técnico será o arquiteto e 
urbanista Augusto Alvarenga CAU A80491-6. 
 
3- Levantamento e diagnóstico das condições domiciliares em moradias 
do Território do Bem – Vitória/ES, da proponente GRUPO NAÇÃO 
(Proposta 1), no valor total de R$ 49.000,00. O objetivo da proposta é 
obter dados atualizados sobre as condições de moradia no Território do 
Bem, de modo que seja possível otimizar o aporte de recursos através 
de uma noção mais fiel a respeito de onde estão e quais são os 
principais problemas locais. Propõe o mapeamento e organização das 
informações a respeito das condições de habitação de 120 (cento e 
vinte) famílias do Território do Bem, dando publicidade a esses dados 
na medida em que ficarão disponíveis em uma plataforma digital. O 



 
 

responsável técnico será o arquiteto e urbanista Cleuber da Silva Junior 
- CAU A65880-4. 
 
4- Obra-Piloto De Arquitetura Social: Metodologia de Projeto 
Participativo em Moradia do Território do Bem – Vitória/ES, da 
proponente GRUPO NAÇÃO (Proposta 2), no valor total de R$ 
49.000,00. O objetivo da proposta é mapear e organizar informações a 
respeito das condições de habitação de 30 (trinta) famílias do Território 
do Bem, dando publicidade a esses dados na medida em que ficarão 
disponíveis em uma plataforma digital, assim como aplicar o 
desenvolvimento de metodologia participativa de projeto de arquitetura, 
com intervenção física em uma dessas residências estudadas. O 
responsável técnico será o arquiteto e urbanista Cleuber da Silva Junior 
- CAU A65880-4. 
 
Após análise da documentação apresentada e estando todas as 
proponentes habilitadas, passou-se à análise das propostas. 
 
Duas propostas foram escolhidas dentro dos critérios e recursos. A 
proposta classificada em terceiro lugar poderá revisar seus objetivos e 
se enquadrar dentro do valor remanescente do total previsto no Edital, 
ou seja, R$ 9.064,83.  
 
Dentro da prerrogativa de aprovação com ressalvas do Plano de 
Trabalho, o Conselho Diretor sugeriu que a terceira colocada 
readequasse a sua proposta para o valor total de R$ 9.064,83, 
diminuindo a área/abrangência do levantamento e/ou retirando a 
execução da obra do escopo do projeto, caso haja interesse, até a data 
final de interposição de recurso, prevista no Edital, ou seja, dia 
12/12/2021. 
 
Tabela de pontuação, conforme critérios do Edital: 
 

PONTUAÇÃO ATELIER 
DE 

IDEIAS 

FEST GRUPO 
NAÇÃO 

PROPOSTA 
1 

GRUPO 
NAÇÃO 

PROPOSTA 
2 

ORIGINALIDADE/ 
INOVAÇÃO 

2,0 3,0 2,0 2,5 

CLAREZA NA 
APRESENTAÇÃO E 

CAPACIDADE 
OPERACIONAL 

5,0 4,0 4,0 3,5 

RELEVÂNCIA DA 
PROPOSTA 

2,0 2,0 2,0 2,0 

SOMA 9,0 9,0 8,0 8,0 

CLASSIFICAÇÃO 2º 1º 4º 3º 

 

 
 
04.09 Aprovação calendário reuniões das Comissões 2022 – 
Calendário acertado e aprovado, será apresentado na Plenária. Será 
encaminhada uma listagem das reuniões anuais das comissões aos 
convocados...E confirmação dos participantes nessas reuniões – 
Verificar com o Alan quem são os convocados. 
 



 
 

04.10 Montagem pauta da reunião Plenária do dia 09/12 – A pauta da 
Plenária do dia 09/12 foi aprovada pelos participantes. 
 
04.11 Regimento Interno – Como viabilizar a criação de uma 
Comissão de Ensino separada da de Ética – Registro de novo 
regimento interno (verificar como regularizar em cartório) ... A proposta 
é que haja essa separação das comissões – CEF – Comissão de 
Ensino e Formação e CED – Comissão de Ética e Disciplina. É possível 
deliberação de aprovação da divisão da CEDEF na plenária do dia 
09/12? Verificar com o Jurídico. Esse assunto será discutido também na 
próxima reunião da CPFA, em função do novo centro de custos. 

ITEM 05 - ASSUNTOS GERAIS - A GERTEC produziu um relatório de gestão a ser apresentado na 
Plenária. 
- Agendar Seminário Planejamento – aprovando a data no calendário 
geral de eventos. 
 -  Informes sobre o processo contratação assessoria jurídica externa – 
o projeto básico está sendo elaborado. 
 

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, 03 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) 
 
 

 

 

 


