
 
 

 SÚMULA DA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONSELHO 

DIRETOR DO CAU/ES 

 

Data:  10 de novembro de 2022 Horário: 18h05 às 20h45 Local: on-line 

 
 

PRESENÇAS: Arq. E Urb. Eliomar Venâncio (Presidente); 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: Wiviane Lombardi (Gerente Adm. e Financeira); Juliana Grilo (Gerente 
Técnica) e Mariana Batista (Assessora de Comunicação). 
 

 

ASSUNTOS 
DELIBERAÇÕES 

ITEM 01 – ABERTURA PELO PRESIDENTE DO 

CAU/ES, O ARQ. E URBANISTA ELIOMAR 

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 – APROVAÇÃO DA SÚMULA DA 

REUNIÃO ANTERIOR DO COD-CAU/ES. 

A súmula da reunião do COD do dia ---- foi aprovada por 

unanimidade. 

ITEM 04 – COMUNICAÇÕES 

04.01 – Comunicações Diversas  

- O presidente do CAU/ES comunicou do início das atividades do 
Tiago Rubim, assessor da Gerência Geral e das tratativas em 
andamento no setor. Informou da reunião realizada com o DER 
sobre o BIM nas certidões de acervo técnico. Foi relatada a 
conversa com o assessor jurídico sobre a condução do processo 
eleitoral para ocupar a vice-presidência do conselho em função do 
pedido de renúncia da conselheira Liane Destefani. 

ITEM 05 – ORDEM  DO DIA 05.01 Aprovação do Planejamento – Programação Orçamentária 
CAU/ES -  2023 
Após apresentação da proposta do Planejamento e Programação 
orçamentária de 2023, a mesma foi aprovada com pequenos 
ajustes e será encaminhada para homologação na reunião plenária 
extraordinária do dia 23/11. (Deliberação CPFA nº 30/2022). 
 
 
 



 
 

05.02 Aumento da bolsa estágio 
Tendo em vista os valores praticados no mercado e a necessidade 
de fixação dos estagiários, foi aprovado o aumento dos valores da 
bolsa-estágio, conforme abaixo: 
- Estagiário 4 horas – passará de R$ 565,00 para R$ 847,50.        
- Estagiário 6 horas – passara de R$ 847,50 para R$ 1.271,25. 
(Deliberação CPFA 32/2022) 
 O assunto será pautado na plenária extraordinária do dia 23/11/22. 
 
05.03 Calendário de jogos do Brasil – Copa do Mundo 2022 
 
Foi aprovada a proposta da CPFA – Deliberação nº 31/2022. 
 
O assunto será pautado na plenária extraordinária do dia 23/11/22. 
 
05.04 Calendário de eventos novembro e dezembro/22 e 
Avaliação eventos mês de outubro/22  
 
A  assessora de comunicação do CAU/ES relatou dos eventos 
realizados no Conselho no mês de outubro e dos que estão e serão 
realizados no mês de novembro e dezembro/2022. 
 
05.05 Homenagem aos Arquitetos e Urbanistas – Assembleia 
Legislativa e Câmara de Vitória  
 
 O Conselho participará e enviará representantes para os eventos. 
 
05.06 Entrega dos Certificados – Curso da Defesa Civil VV 
 
Ficou decidido que a entrega dos certificados aos participantes do 
Curso de Defesa Civil de Vila Velha na plenária solene do dia 
15/12/2022. 
 
05.07 Edital ATHIS 2021 – Encaminhamentos  
 
O presidente relatou sobre os encaminhamentos do Edital de 
ATHIS referente ao exercício de 2021, considerando que até a 
presente data o recurso da emenda parlamentar não foi liberado e 
considerando o vencimento do convênio e a devolução do recurso 
repassado, o COD se manifesta favorável a comunicação do 
encerramento do convênio, sem a possibilidade de reconsideração. 
Caso seja solicitado o apoio institucional na 
comunicação/divulgação do projeto quando viabilizado, este 
poderá ser realizado. 
 
05.08 Convênio CAU/ES x IAB/ES – Prestação de Contas –  
 
Após avaliação da documentação de prestação de contas 
encaminhada pelo IAB/ES ao Conselho, foram apontadas 
inconsistências pela Gerência Administrativa e Financeira, ficou 
decidido que será solicitado parecer à ASJUR, formalizando por 
escrito a orientação dada na reunião de hoje. 
Esse parecer final será  encaminhado ao IAB para sua defesa e 
caso não sejam resolvidas as pendências, será comunicada a 
quebra do convênio e necessidade de devolução do recurso 
investido.  
 
05.09 Demandas e relatos das Comissões  
A CPFA e a CEP não tiveram assuntos a serem relatados e a CED 
relatou que na reunião realizada nesta data foram discutidas as 



 
 

novas conduções dentro da comissão e relatou ainda a não 
admissão de novo processo ético. 

ITEM 06 - ASSUNTOS GERAIS Não houve assuntos gerais. 

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, 10 de novembro de 2022. 

Arq. e Urbanista Eliomar Venâncio (Presidente) 

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) 
 

 


