
 
 

 SÚMULA DA 70ª REUNIÃO DA CONSELHO DIRETOR DO 

CAU/ES. 

 

Data: 16 de agosto de 2021 Horário: 18h10 às 20h52 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 

– Reuniões de setembro, previstas para os dias 02/09 e dia 16/09/21, 

às 18:00 horas. O presidente comunicou a visita na cidade de Cachoeiro 

do Itapemirim (PMC). Amanhã haverá reunião na Prefeitura Municipal 

de Viana para assinatura de convênio sobre ATHIS. 

ITEM 04 – ORDEM  DO DIA 04.01 Contratação do Gerente Geral – Será reforçada a 
comunicação/divulgação via Instagram e whatsApp. 

04.02 ATHIS 2021 – Conversar com o advogado Marcelo Feu Rosa 
sobre a possibilidade de participação da ONG 11 8 no edital deste ano, 
desde que seja diferente do detalhamento do edital do ano passado. 
Verificar com ele se quando publicado o edital e só aparecer uma 
entidade se pode fechar com ela ou se precisa repetir. Pautar na 
plenária. 

04.03 Concurso TCC – Será realizado o I Concurso de TCC do 
CAU/ES até o final do ano de 2021. Este item será inserido na 
reprogramação do plano de ação e orçamento. Ficou de definir a banca 
julgadora, composta de 03 a 05 profissionais/arquitetos. A premiação 
será dividida em cinco categorias: Projeto de Arquitetura; Arquitetura 
Paisagística; Urbanismo; Arquitetura de Interiores e Patrimônio Cultural. 
A banca será externa, para não ter vínculo com nenhuma instituição 
local. A premiação será uma bolsa 100% com o IPOG para o primeiro 



 
 

colocado e estamos tentando uma segunda premiação. A Gerente 
Técnica Juliana vai enviar oficio às IES informando do concurso e 
pedindo a relação dos alunos aptos e dos coordenadores com os 
respectivos RRT de cargo e função.  

04.04 Patrimônio histórico – Amanhã, dia 17/08, é dia do Patrimônio 
Histórico. No dia 24/08 será realizada visita ao município de Anchieta, 
local de importância histórica e cultural para o ES. 

04.05 Aquisição de sede própria *** Verificar com o setor jurídico 

(Marcelo Feu Rosa) sobre a nomenclatura “ aquisição” e portaria de 

constituição da aquisição da sede *** Confirmar prazo para 

funcionamento da comissão de aquisição, se são 06 meses, 

prorrogáveis por mais 06 meses. Confirmar valor de 2.500.000,00 com 

o setor financeiro (Hemely). 

04.06 Ações do dia do arquiteto – A princípio será repetida a 

programação de 2020. Mariana vai listar e apresentar na próxima 

reunião. Será feita uma sequência de vídeos com a participação de 

arquitetos de todos os municípios do Estado, com vídeos de 

aproximadamente 40 minutos, que será postado no site e nas mídias 

sociais do CAU/ES. 

04.07 Ações do final do ano – Listado acima, juntamente com os 

vídeos da CEDEF e o I Concurso de TCC. 

04.08 Cronograma de eventos setembro e outubro/2021 – falta 

confirmar datas dos cursos de BIM e REVIT a serem ministrados pelo  

IPOG para rever/complementar a agenda. 

-Foi repassada a agenda de eventos dos meses setembro e outubro, a 

saber: 

-14/09 e 15/09 – Curso on-line sobre Patologia das Edificações; 

- 16/09 – Live sobre a Revitalização do Forte São João; 

- 22/09 – Live sobre Patrimônio Cultural; 

- 21/10 – Live Iberê Campos; 

Comissão de Exercício Profissional - CEP 

04.09 RRT provisório - Del. CEP CAU/ES 54/2021 – A CEP avaliou 

novamente a questão do RRT provisório - Para encaminhamento à 

Plenária. 

04.10 Manual de fiscalização - Del. CEP CAU/ES 55/2021 - Para 

encaminhamento à Plenária. 

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

conselheira Pollyana Dipré relatou das atividades da comissão no mês. 

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

04.12 Relato das ações e indicação de assuntos à plenária – A 

conselheira Liane Destefani  reunião ainda não ocorreu e na reunião 



 
 

extraordinária foram definidos os vídeos institucionais e discutido o 

concurso de TCC. 

Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos - CPFA 

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

julho/21 foi aprovada por unanimidade. 

04.14 Reprogramação do plano de ação e orçamento 2021 – Foi 

apresentada a reprogramação do plano de ação e orçamento de 2021, 

que foi aprovada por unanimidade - Para encaminhamento à Plenária. 

04.15 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 O Presidente Heliomar Venâncio apresentou uma solicitação da 

Defensoria Pública do ES para realização de visitas aos terminais de 

ônibus para avaliação da acessibilidade nesses locais de uso público. 

Será criada uma comissão, com coordenação da GERTEC para avaliar 

esse assunto.  

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, 16 de agosto 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) 
 

 


