
 
 

 SÚMULA DA 68ª REUNIÃO DA CONSELHO DIRETOR DO 

CAU/ES. 

 

Data: 13 de julho de 2021 Horário: 17h20 às 19h48 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, Juliana Grilo e Mariana Batista 

 

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 – A coordenadora da comissão – CEDEF, 

solicitou informações de como está o andamento das propostas 

comerciais para realização do vídeo institucional do CAU/ES. Foi 

passado a média de valor. Esse assunto será levado para concretização 

na CEDEF para fechamento do brieffing, abertura do processo 

administrativo e posterior contratação.  

O presidente informou que os equipamentos para coleta biométrica 

foram entregues e nos próximos dias os mesmos serão instalados.  

O presidente informou que agendou para a próxima semana a visita ao 

CAIS DAS ARTES, juntamente com a SECULT. 

ITEM 04 – ORDEM  DO DIA 04.01 Resultados do ARCHITEC – Foi feita a apresentação dos 

resultados do ARCHITEC. 

04.02 Campanha de fomento à execução de obras – O presidente 

relatou a intenção de desenvolvermos uma campanha para fomento de 



 
 

emissão de RRTS de execução, através de depoimentos de arquitetos 

que trabalham com obras. 

04.03 Fiscalização – Proposta de voltar com as fiscalizações no 

interior do ES a partir de agosto, considerando o novo mapa de risco do 

ES. O assunto será pautado na CEP para definição. 

04.04 ATHIS 2021 – O presidente colocou da necessidade de 

definição das ações voltadas ao ATHIS no exercício de 2021. O 

Presidente Heliomar irá verificar o que será feito em outros CAU/UF e 

trará proposta na próxima reunião do Conselho. 

04.05 Plenária nº 100 – Será uma plenária mais solene com poucos 

assuntos de decisão. A Mariana irá rever o conteúdo apresentado, 

inserir as ações de 2021 e ajustar com mais imagens. A plenária será 

hibrida com coffee break (fazer pedido de coffee), mas com limitação de 

pessoas no espaço físico, em função da pandemia. 

04.06 Treinamento de Perícias e Patologia – será realizado entre os 

dias 14/09 e 15/09 o Curso on-line sobre Patologia das Edificações. 

04.07 Concurso TCC – Está sendo montado o Edital, com a 

colaboração do Conselheiro Hansley. 

04.08 Curso BIM e REVIT – serão ministrados pelo IPOG, em datas 

a acordar/agendar. 

04.09 Live de Patrimônio – será realizada uma live sobre Patrimônio 

em comemoração ao Dia do Patrimônio Histórico: 17/08. 

04.10 Dia da Habitação (21/08) – Lembrar de divulgar nos meios de 

comunicação do CAU/ES – campanha on-line. 

Comissão de Exercício Profissional - CEP 

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

conselheira Pollyana Dipré relatou das atividades da comissão no mês. 

Não houve indicação de assuntos da comissão à Plenária. 

Comissão de Ética, Disciplina, Ensino e Formação Profissional - CEDEF 

04.12 Relato das ações e indicação de assuntos à plenária - Relato 

das ações e indicação de assuntos à plenária – A conselheira Liane 

Destefani relatou das atividades da comissão no mês. Não houve 

indicação de assuntos da comissão à Plenária. 

Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos - CPFA 

04.13 Prestação de Contas Junho/2021 – A prestação de contas de 

junho/21 foi aprovada por unanimidade.  

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

Conselheira Carolina Gumieri relatou as ações realizadas e indicou os 

assuntos à plenária. 



 
 
ITEM 05 – MONTAGEM DA PAUTA DA 

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

ITEM 06 - 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, 13 de julho 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) 
 

 


