
 
 

 SÚMULA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONSELHO 

DIRETOR DO CAU/ES 

 

Data:  10 de outubro de 2022 Horário: 17h00 às 18h00 Local: sede do CAU/ES 

 
 

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 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 – COMUNICAÇÕES 
03.01 – Comunicações Diversas 

- Não houve comunicações.  

ITEM 04 – ORDEM  DO DIA 1) Apresentação e aprovação relatório final da CTPS;  
Foi apresentado o Relatório Final da Comissão Temporária do 
Projeto da Sede (CTPS), que foi aprovado com a seguinte ressalva:  
Ampliação da área da sala de reuniões voltada para a recepção, 
com revisão do layout desta e sugestão de que se mantenha o 
sanitário acessível do auditório e a troca da sala da presidência com 
a reunião interna. 
2) Criação da nova comissão temporária para acompanhamento do 
projeto executivo da nova sede; 
Foi indicada a criação de uma nova comissão temporária para 
acompanhamento do projeto executivo e obra da nova sede 
(CTPAS). Esse assunto será pautado na plenária. 
3) Diretrizes para contratação dos projetos executivos e 
complementares da nova sede 
Foi sugerida a contratação de profissional específico para 
acompanhar os projetos executivos e complementares e 
posteriormente para o acompanhamento da obra da sede (cargo 
comissionado). 
 



 
 
ITEM 05 - 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 outubro 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) 


