
 
 

 SÚMULA DA 61ª REUNIÃO DA CONSELHO DIRETOR DO 

CAU/ES. 

 

Data: 01 de abril de 2021 Horário: 17h20 às 20h00 Local: on-line 

 
 
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: 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 

Comunicações Diversas – O presidente informou que o CAU/ES tem 

sido muito demandado a ser manifestar/posicionar/participar e interagir 

nos assuntos relativos à profissão. Um exemplo é a Lei de inspeção 

predial, assunto a ser pautado em reunião agendada para esse fim. 

ITEM 04 – ORDEM  DO DIA 04.01 Linha de crédito para arquitetos – O presidente relatou da linha 

de crédito voltada aos arquitetos e urbanistas junto ao BANDES / 

ADERES que possuem diversos créditos a juros reduzidos. Verificar 

com a Instituição como funciona esta linha de crédito, documentos 

necessários, formas de pagamento, juros, etc. Eliomar passará o 

contato para a GERADFIN se informar.  

04.02 Curso – Contratos – O presidente falou da necessidade de 

ministrar curso de elaboração de contratos a ser ofertado aos arquitetos 

e urbanistas. O CAU MT disponibiliza estes cursos aos arquitetos de 

forma mensal. É a advogada do próprio CAU/MT que ministra os cursos. 

O presidente do CAU/ES gostaria de replicar este tipo de curso aqui no 

Estado. Eliomar solicitou que a CEDEF verifique a possibilidade de 

replicarmos esse curso aqui no ES. A proposta é de ministrar o curso 



 
 

no horário das 17:00 horas e a proposta é que o Marcelo Feu Rosa faça 

a orientação.  

04.03 Palestra Tubos e Conexões Tigre – O presidente informou aos 

demais da proposta da empresa Tigre para ministrar capacitação aos 

arquitetos em temas específicos. O presidente idealizou a possibilidade 

de realizar uma semana de capacitação técnica junto às empresas do 

setor. O assunto será tratado no âmbito do COD para definição de datas 

e contatos com as demais empresas do ramo. No decorrer da semana 

o Eliomar irá articular com os demais conselheiros do COD. Na próxima 

reunião do COD, cada conselheiro apresentará uma proposta de 

capacitação técnica.  

04.04 ATHIS 2021 -  O presidente abre o assunto explanando sobre 

as realizações de ATHIS nos últimos anos. O mesmo coloca o assunto 

em tratativa para definição da atuação do CAU/ES neste assunto com 

o orçamento de 2021. A intenção é realizar uma capacitação no 1º 

semestre (maio) e depois, no segundo semestre abrir um edital. A 

proposta fica fechada para fazer uma capacitação para 

aproximadamente 60 pessoas (negociar com a Mariana da 

Comunicação) se ela consegue manter o valor e aumentar o número de 

vagas. E no segundo semestre fazer o lançamento do Edital. *** Abrir 

processo e dar andamento urgente (Capacitação ATHIS) *** Previsão 

de lançar novo Edital para junho ou julho e inserir no edital a questão da 

aprovação da Prefeitura. Abrir processo no SICCAU e pedir a Juliana 

para detalhar as questões exigidas, conforme reunião com a prefeitura.  

*** A ideia inicial é replicar o mesmo Edital do ano passado e definir o 

valor da verba ***  

04.04 GT Tabela de Honorários – O presidente perguntou se alguém 

tem alguma observação sobre a questão da composição do grupo que 

irá tratar do assunto. Liane solicitou que seja solicitado parecer jurídico 

ao Marcelo Feu Rosa para ver se está entre os parâmetros da Lei, o 

fato da construção de uma tabela por parte do CAU/ES.  

04.05 Comissão Temporária de Aquisição de Sede Própria -  O 

presidente Eliomar levanta o assunto sobre a aquisição da sede. A 

conselheira Carol disse como funcionou a comissão anteriormente e 

que montará um calendário de reuniões e andamento das tratativas.  

04.06 Relatório Financeiro – Encaminhar para a CPFA estudo para 

contratação do gerente geral. 

04.07 Contatos Institucionais/Coordenação Eventos/Núcleo Estudos; 

PMV 

PMVV 

PMS 

PMC 

PM Viana 

CREA 

Corpo Bombeiros 

 

 

 



 
 
ITEM 05 - ASSUNTOS GERAIS Não houve assuntos gerais. 

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, 01 de abril 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) 
 

 

 


