
 
 

 SÚMULA DA 64ª REUNIÃO DA CONSELHO DIRETOR DO 

CAU/ES. 

 

Data: 20 de maio de 2021 Horário: 17h14 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 – Retorno das atividades presenciais no dia 

24/05, informação passada aos conselheiros presentes. Foi falado 

também da demanda do Saulo, quando o mesmo relatou que está se 

sentindo inseguro no desempenho de duas funções. Foi relatado 

também da demando do funcionário Evandro, que havia solicitado 

reunião com o presidente e com o advogado dele e o Feu Rosa, pois o 

mesmo alegou que está se sentindo muito cobrado, entre outras 

queixas, vamos aguardar se o funcionário irá voltar a se manifestar 

novamente. O presidente relata da realização da Casa Cor que vai 

ocorrer no segundo (15 de setembro a 08 de novembro) semestre do 

ano e coloca o assunto para ver se é interessante a participação do CAU 

ES com alguma ação. 

A Conselheira Liane Destefani relata sobre o assunto da Conselheira 

Carol, com a repercussão do fato no meio dos arquitetos e sobre a 

necessidade de orientação quanto à referência aos colegas da profissão 

à luz do código de ética. A conselheira sugere que seja criada uma 



 
 

campanha de comunicação para orientação sobre atitudes éticas na 

profissão e no trato com os demais pares, no agir profissional, nas 

mídias sociais, etc. Liane, vai pautar este assunto na comissão para 

desenvolvimento de material. 

A conselheira Liane Destefani informou que viajará entre os dias 31/05 

e  07/06 e não poderá participara de reuniões do CAU/ES nesse 

período. 

ITEM 04 – ORDEM  DO DIA 04.01 Edital ATHIS 2021 – O presidente colocou das experiências de 

outros Estados na verba de ATHIS. A Conselheira Liane falou da 

replicação do edital feito no ano passado (2020). A GERADFIN relatou 

a necessidade de aproximadamente 30 dias para a construção do 

documento. Foi falado de quem poderá participar do Edital, já que a Lei 

impõe restrições. O presidente Heliomar vai solicitar à Mariana Estevão, 

que aborde este tema no evento de amanhã.  

04.02 ARQTECH – O presidente falou das palestras técnicas que 

serão promovidas pelo CAU/ES e as empresas parceiras. As palestras 

serão sem nenhum custo para o CAU/ES.  

04.03 NE Patrimônio Histórico – Núcleo de Patrimônio –profisionais 

que desejam contribuir na discussão e propostas relativas ao tema, 

havendo necessidade de consulta: Luciene Pessoti, Andressa Morelato, 

Tatiane Zanoni Alvarenga, Eliane Lordello, Luiz Marcelo Gomes e 

Simone Neiva. 

04.04 PRE Prefeitura de Vitória – O presidente relatou do contato feito 

com a Prefeitura de Vitória com propostas de atuação em conjunto e 

informou que as conversas estão avançadas.  A proposta é trabalhar 

com recém-formados em ZEIS, para realização e levantamentos e 

regularização, com sistema de pontuação para o arquiteto, conforme 

critérios estabelecidos. Está sendo estudada a possibilidade de 

concessão de bolsa, para auxílio de algumas despesas. Os 04 

arquitetos com maior pontuação seriam contratados por um ano pela 

Prefeitura, em cargos em comissão.  

04.05 Semana do Meio Ambiente – O presidente relatou a proposta 

de evento da Semana de Meio Ambiente nos dias 31/05, 01 e 

02/06/2021, com palestras sobre economia de energia solar e água. A 

ABRICON irá palestrar sobre resíduos e a outra palestra será com 

Robson Destefani, que palestrará sobre eficiência energética e acústica 

nas edificações. No dia 02/06, palestra sobre smart cities e outra 

palestra sobre paisagismo, com telhados verdes e hortas urbanas.  

04.06 Evento Condomínios/Síndicos – Evento previsto para 

acontecer no dia 16/06/2021 com início previsto as 15:00 ou 16:00 

horas. O evento será remoto. Evento voltado para os arquitetos, 

síndicos e administradoras de condomínio. Será abordada a 

necessidade de profissional habilitado. O tema será pautado na CEP 

para demais sugestões de assunto para o evento.  



 
 

04.07 Evento Organizacional – Será definida uma data para 

realização de palestra com a personal organizer Cidilene, com ações de 

organização e bem-estar, voltadas à arquitetura de ionteriores.  Será 

definida uma data.  

04.08 Vídeo apresentação novos egressos – O presidente falou da 

necessidade de fazer alguma ação para recepcionar os jovens 

arquitetos. O presidente irá demandar ao Conselheiro Gregório Repsold 

para que o mesmo apresente uma proposta para realização a médio 

prazo. A coordenadora da CEDEF, Liane Destefani, falou que esse 

assunto foi tratado na CEDEF e a ideia seria a reprodução de um vídeo 

de uma palestra com conteúdos voltados aos egressos.  

Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos – CPFA e 

GERADFIN 

04.09 Prestação de contas março e abril – Pautar na plenária  

04.10 Reajuste dos jetons e auxílios representação - Pautar na 

plenária 

04.11 Relato das ações e indicação de assuntos à plenária - Foi feito 

o relato das atividades desempenhadas pela CPFA no mês de 

maio/2021. Foram tratados assuntos referentes à prestação de contas 

dos meses de março e abril, do reajuste do jeton e aux. Representação, 

das propostas de parcerias.  

Comissão de Ética, Disciplina, Ensino e Formação Profissional – 

CEDEF   

0412 Minuta de DPOES XXX – Julgamento do PED 037/2017 - 

Apresentação de Relatório e Voto – Pautar na plenária  

04.13 Relato das ações e indicação de assuntos à plenária - A 

coordenadora relatou das ações desenvolvidas na comissão e do 

andamento e tratativas dos processos em andamento, dando prioridade 

aos processos mais antigos, mas tratando também os novos.  

Comissão de Exercício Profissional - CEP 

04.14 Deliberação 26/2021 - Indicação de representantes para o 

Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social de Afonso Cláudio 

Pautar na plenária 

04.15 Deliberação 27/2021 - Indicação de representantes para o 

Conselho Gestor do Fundo de Habitação de Interesse Social de Santa 

Maria de Jetibá Pautar na plenária 

04.16 Deliberação 28/2021 - Avaliação exigência de assinaturas no 

novo modelo RRT - Pautar na plenária. Explicou que um representante 

do corpo de bombeiros foi até o CAU/ES para entender sobre a 

ausência do campo de assinaturas no documento de RRT, será 

orientado que seja carimbado e assinado pelo cliente, criando um 

vínculo entre o profissional e o cliente. Assunto volta para a comissão. 

Inserir na pauta da plenária o assunto: Deliberação 18/2021 – XXXXX 



 
 

Ver com o Polly  Pautar na plenária, ver com Polly o número da 

deliberação. 

Foi falado que foi aprovado na CEP os tipos de contratos, que serão 

apresentados e propostas aos arquitetos como base para utilização. 

Este assunto ficará para a próxima plenária, considerando que a 

convocação já foi e a matéria não foi enviada com antecedência.   

04.17 Relato das ações e indicação de assuntos à plenária  - A 

coordenadora da comissão relatou das ações e tratativas desenvolvidas 

pela comissão no mês de maio/2021. Foi falado sobre RRT provisório, 

mas ainda sem conclusão de encaminhamento, CAT RRTS 

Extemporâneos homologados, Interrupção de registros homologadas e 

o caso do RRTs do bombeiro, sobre as assinaturas nos documentos, 

foram distribuídos 08 processos. 

ITEM 05 – MONTAGEM DA PAUTA DA 

PLENÁRIA 
A pauta da plenária foi organizada, conforme as demandas levantadas 
na reunião. 

ITEM 06 - ASSUNTOS GERAIS Foram relatadas as tratativas da plenária de número 100 e solicitadas 

sugestões do que fazer. A proposta inicial é fazer uma plenária virtual 

convidando todos os conselheiros que participaram da gestão do 

CAU/Es. Fazer um planejamento para evento online e presencial. 

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, 20 de maio 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) 
 

 


