
 
 

 SÚMULA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONSELHO 

DIRETOR DO CAU/ES 

 

Data:  03 de fevereiro de 2022 Horário: 18h00 às 20h40 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)          
 

 

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. 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  

. O Presidente relatou reunião com a empresa de Comunicação Artcom, 

no sentido de entender quais as demandas que esse tipo de empresa 

poderia prestar ao CAU/ES e os valores aproximados desses serviços. 

O intuito é embasar um projeto básico para licitar esse serviço ainda em 

2022. 

- Ficou definido que o horário de início das reuniões do COD passará a 

ser 18:00h, em função de compromissos do conselheiro João Marcelo. 

- O gerente geral relatou reunião de acompanhamento com as 

instituições contempladas no Edital ATHIS 2021, informando que as 

ações efetivas devem ter início a partir do mês de março/22. 

- Por fim, o Presidente informou que foi convidado a debater o tema do 

Cais das Artes em reunião a ser agendada por intermédio do 

conselheiro Edézio Caldeira, com o senador e pré-candidato ao governo 



 
 

do Estado, Fabiano Contarato. Após breve discussão, decidiu-se que 

seria mais prudente e interessante apresentar propostas do CAU/ES, 

formalmente, a todos os futuros candidatos ao governo do Estado, sem 

privilegiar ou apoiar nenhum candidato específico. 

ITEM 04 – ORDEM  DO DIA 04.01 – Definição de prazo para envio de documentação para as 
reuniões das comissões (acréscimo a pedido da conselheira Pollyana 
Dipré) 
- Após discussão, ficou definido que cada comissão estabelecerá as 
regras e prazos para envio aos conselheiros das documentações que 
serão analisadas nas comissões. A conselheira Pollyana adiantou que 
a CEP estabelecerá um prazo mínimo de 3 a 5 dias, a ser definido na 
próxima reunião da comissão. 
 
04.01 Protocolos de Segurança e Organização Interna – COVID 19/ 
Influenza 
 
Ficou definido que o rodízio de funcionários (especialmente fiscais e 
analistas) continuará no mês de fevereiro/2022.  
 
04.02 Calendário preliminar de Eventos – 1º semestre 2022 
 
O Calendário de eventos foi apresentado com mais detalhes das 
propostas. A conselheira Liane sugeriu, a partir de discussão preliminar 
na CEF, um evento denominado “Semana de Arquitetura”, de âmbito 
estadual, que poderia reunir alguns eventos já propostos e orçados na 
comissão. A proposta ainda será amadurecida na CEF. 
Quanto à live do Dia da Mulher, o tema escolhido foi Liderança e a 
conselheira Liane Destefani ficou responsável pela mediação. A 
Conselheira Carol Gumieri sugeriu o nome da Arquiteta e Urbanista 
capixaba Patrícia Dias Hulle, gerente geral de Negócios da Alphaville 
Urbanismo, que trabalha atualmente em SP. 
O Encontro com as Prefeituras, a ser realizado no dia 16/03, será das 
14:00 às 16:00h. 
O Seminário CAU Jovem, evento previsto para as últimas semanas de 
março, incluirá o Treinamento de RRT. Nomes sugeridos para 
palestrantes: Flávio Hadlick, Iberê Campos e Ênio Padilha. 
Quanto aos eventos previstos para o interior do estado (Linhares e 
Cachoeiro), foi sugerido que as ações aconteçam de forma integrada – 
fiscalização, biometria, palestra para os estudantes, palestra para os 
profissionais locais, treinamento de RRT. Seriam dois dias seguidos em 
cada localidade. Essa ideia será melhor estruturada e apresentada no 
próximo COD. 
 
04.03 Seminário de Planejamento Estratégico – 2022 
 
Foi apresentada a programação do Seminário de Planejamento 
Estratégico com os conselheiros e avaliada a necessidade de que seja 
adiado para o dia 23/02, das 14:00 às 18:00h, em função do avanço de 
casos da COVID 19 provocados pela variante ômicron. Alertou-se para 
o tema mídia training, para que seja mais direcionado e alcance, de fato, 
os objetivos propostos. 
 

ITEM 05 - ASSUNTOS GERAIS - Houve questionamento quanto às reuniões das comissões CEP e 
CEF coincidirem no mesmo dia da semana ao longo do ano. A 
conselheira Liane Destefani argumentou que os horários diferem e 
que as datas foram escolhidas em função da disponibilidade dos 
conselheiros participantes. 
 



 
 

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 fevereiro 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) 
 

 


