
 
 
 
 
 
 
 

ATA DE N° 026, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, CAU/PR 

ATA DA REUNIÃO Nº 026 (no 12/2013) DO 1 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO – 2 

ESTADO DO PARANÁ – CAU/PR, REALIZADA EM 3 

16 DEZEMBRO DE 2013, NO PLENÁRIO DA SEDE 4 

DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 5 

DO PARANÁ, EM CURITIBA-PR. 6 

 7 

Aos dezesseis dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e treze, às quatorze horas e 8 

quatro minutos, na Sala do Plenário João Vilanova Artigas, da Sede do Conselho de 9 

Arquitetura e Urbanismo do Paraná, localizada na Avenida Nossa Senhora da Luz, nº 2.530, 10 

Alto da XV, nesta cidade de Curitiba-PR, realizou-se a Sessão Ordinária no 026/2013 11 

(12/2013), do Plenário do CAU/PR, presidida pelo Arquiteto e Urbanista Jeferson Dantas 12 

Navolar - Presidente do Conselho, tendo como Secretária eu, Mônica de Lacerda Gomara - 13 

Assistente de Plenária do Conselho. A Sessão contou com a participação dos seguintes 14 

Conselheiros Titulares, Arquitetos (as) e Urbanistas ANDRÉ LUIZ SELL, BRUNO SOARES 15 

MARTINS, CARLOS HARDT, CLAUDIO FORTE MAIOLINO, DALTON VIDOTTI, ELI LOYOLA 16 

BORGES FILHO, JOÃO VIRMOND SUPLICY NETO, LUIZ BECHER, MANOEL DE OLIVEIRA 17 

FILHO, MARLI ANTUNES DA SILVA AOKI, ORLANDO BUSARELLO e RICARDO LUIZ LEITES DE 18 

OLIVEIRA. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 19 

Participaram ainda da presente Sessão os Conselheiros Suplentes, Arquitetos e Urbanistas 20 

ANIBAL VERRI JUNIOR, CARLOS DOMINGOS NIGRO, JOÃO CARLOS DIÓRIO, JUCENEI GUSSO 21 

MONTEIRO, LEANDRO TEIXEIRA COSTA, LUIZ FERNANDO GOMES BRAGA e LUIZ HENRIQUE 22 

WERLANG RONCATO, bem como o Conselheiro Federal Arquiteto e Urbanista LAÉRCIO 23 

LEONARDO DE ARAÚJO.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 24 

Ficam justificadas, de acordo com o parágrafo único do artigo 25 do Regimento Interno do 25 

CAU/PR, a ausência dos Conselheiros Titulares Arquitetos e Urbanistas ALEXANDER FABRI 26 

HULSMEYER, ANTONIO CARLOS ZANI, CARLOS ANTONIO GALBE DOMINGUES, GLAUCO 27 

PEREIRA JUNIOR, IDEVAL DOS SANTOS FILHO e SILVANA WEIHERMANN FERRARO.-.-.-.-.-.- 28 

Presentes, também, nesta Sessão, os Assistentes contratados, a saber: a Advogada e 29 

Arquiteta e Urbanista Cláudia Cristina Taborda Dudeque (Assessora Jurídica); os Contadores 30 

João Armando Zanato da Silva e João Eduardo Dressler Carvalho; o Secretário Junior Maurício 31 

Vilar de Souza Junior; a Secretária da Federação Pan-americana de Associações de Arquitetos 32 

- FPAA, Larissa Reichmann Lobo; e eu, Assistente de Plenária, Mônica de Lacerda Gomara.-.-.-.-. 33 

I QUÓRUM - Verificado o número legal de Conselheiros presentes, de acordo com o 34 

Regimento Interno do CAU/PR, art. 62, o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessão, 35 

com os itens a seguir:-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 36 

II REUNIÃO DAS COMISSÕES: As comissões se reuniram das nove às doze horas, com pausa 37 

de quinze minutos para coffe-break. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 38 

III ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Em discussão e posterior votação, foi aprovada a Ata 39 

correspondente a Sessão Ordinária nº 025 (11/2013) de 25/11/2013, com abstenção do 40 

Conselheiro Titular JUCENEI GUSSO MONTEIRO, por estar ausente na referida Sessão.-.-.-.-.- 41 

IV PAUTA: Colocada em votação foi aprovada por unanimidade a Pauta da Reunião Ordinária 42 

nº 026, Décima Segunda Reunião Ordinária de 2013 do CAU-PR, com extrapauta.-.-.-.-.-.-.-.-. 43 

V ORDEM DO DIA: -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 44 

1 Apresentação das correspondências:-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 45 
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1.1 Correspondências Recebidas / Ofícios: apresentada a lista de correspondências 46 

recebidas, não há correspondências oriundas do CAU/BR e 3 (três) são provenientes de 47 

remetentes diversos..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 48 

1.2 Correspondências Expedidas / Ofícios: apresentada a lista, 2 (duas) correspondências 49 

foram enviadas ao CAU/BR; 16 (dezesseis) destinam-se a diversos, 4 (quatro) foram 50 

expedidas pela Assessoria Jurídica e 01 (uma) pelo setor de Fiscalização.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 51 

2 Distribuição e Relatos de Processos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 52 

Pela Assessora Jurídica CLAUDIA CRISTINA TABORDA DUDEQUE foi informado que não há 53 

processos a serem distribuídos para relatoria nesta oportunidade.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 54 

3 Palavra do Presidente: I Semana da Arquitetura e Urbanismo do Paraná; Apresentação 55 

dos Convidados: Arquiteta e Urbanista Letícia Peret Antunes Hardt, Arquiteto e Urbanista 56 

Mario Barbosa da Silva, Arquiteto e Urbanista Odilo Almeida Filho; Balancetes Anteriores 57 

para aprovação; Renúncia do Conselheiro Antonio Ricardo Nunes Sardo; Organograma do 58 

CAU/PR para lançamento Edital; Mapa Estratégico do CAU/PR.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 59 

Inicialmente, o Presidente JEFERSON DANTAS NAVOLAR agradece a presença dos 60 

Conselheiros, parabenizando a todos pelo Dia do Arquiteto. Em comemoração à data, 61 

apresenta em tela a programação da I Semana da Arquitetura e Urbanismo do Paraná, que 62 

iniciou-se dia 06 (seis) de Dezembro de 2013 (dois mil e treze), na Sede do CAU/PR, com um 63 

debate sobre a Habitação de Interesse Social, onde estiveram presentes os Presidentes do 64 

Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba – IPPUC; da Companhia de Habitação do 65 

Paraná – COHAPAR; Caixa Econômica Federal, entre outros. Faz referência a Mesa Redonda 66 

ocorrida dia 10 (dez) na Câmara Municipal de Curitiba, que trata da Revisão do Plano Diretor 67 

de Curitiba 2014 (dois mil e quatorze), e a Palestra ocorrida no Palacete dos Leões sobre a 68 

Nova Legislação do Patrimônio Histórico de Curitiba, que está sendo elaborada pela 69 

Fundação Cultural de Curitiba, em consonância com o Instituto de Pesquisa e Planejamento 70 

de Curitiba - IPPUC. Deste debate, ressalta, participaram representantes da Secretaria de 71 

Estado da Cultura, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, Instituto de 72 

Arquitetos do Brasil - IAB e Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura - ASBEA. 73 

Lembra ainda do Encontro de Coordenadores dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo do 74 

Paraná, ocorrido nos dias 11 (onze) e 12 (doze) últimos na Sede do CAU/PR, da abertura da 75 

Exposição Fotográfica “Arquitetura da Resistência”, de autoria do Fotógrafo Ricardo Almeida, 76 

na Cinemateca de Curitiba, do debate acerca da Apresentação do Metrô Curitibano, na Sede 77 

do CAU/PR, e da exibição dos documentários “Traço Concreto” e “Oscar Niemeyer - a vida é 78 

um sopro”, apresentada entre os dias 12 (doze) e 15 (qu inze) de Dezembro. Já no Salão 79 

Nobre da Prefeitura Municipal de Curitiba, faz referência a Palestra “Arquitetura Moderna 80 

em Curitiba”, proferida pelo Arquiteto e Urbanista Irã Dudeque e o Presidente do CAU/PR. 81 

Destaca ainda, no dia 14 (quatorze) último, o debate sobre “Espaços Públicos e Meio 82 

Ambiente” realizado no Passeio Público de Curitiba, sob a coordenação do Arquiteto e 83 

Urbanista Orlando Busarello. Outrossim, convida aos Conselheiros presentes a participarem, 84 

hoje à noite, da Solenidade Oficial de Comemoração do Dia do Arquiteto e Urbanista, com o 85 

lançamento do Livro “Memória do Arquiteto”, organizado pelo Conselheiro Titular do 86 

CAU/PR, o Arquiteto e Urbanista João Virmond Suplicy Neto. A comemoração, informa, 87 

realizar-se-á no Salão de Eventos do Museu Oscar Niemeyer, às 19h30min (dezenove horas e 88 

trinta minutos), e conta com a participação de várias entidades ligadas ao Conselho de 89 

Arquitetura e Urbanismo do Paraná, colaboradoras nos eventos programados. O Presidente 90 
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sublinha que no encerramento da Semana acontecerá o lançamento do livro “Havana 63” 91 

com o debate aberto sobre “O Arquiteto e a Resistência Política”, contando com a 92 

participação dos profissionais de área, os Arquitetos e Urbanistas Cesar Dorfman (RS)- autor 93 

do livro - e Antonio Carlos Campelo Costa (PE). Lembra ainda que, na mesma ocasião, haverá 94 

a assinatura da FPAA - Federação Pan-americana de Associações de Arquitetos, ao Termo de 95 

Adesão do Pacto Global da ONU - Organização das Nações Unidas. Por fim, o Presidente 96 

JEFERSON DANTAS NAVOLAR pontua que a I Semana da Arquitetura e Urbanismo do Paraná 97 

foi uma iniciativa que teve apoio da Câmara Municipal de Curitiba, sob orientação da 98 

Comissão de Urbanismo da CMC, inclusive, oficializando o evento no calendário da Fundação 99 

Cultural de Curitiba (FCC): “É uma responsabilidade que cabe às entidades, que o Conselho 100 

dá apoio em 2013”, explica o Presidente, “para que outras edições possam ser ampliadas, com a 101 

busca de parcerias e agenciadores locais”. Em seguida, o Presidente apresenta aos 102 

Conselheiros três convidados a esta Plenária: 1) a Arquiteta e Urbanista Letícia Peret Antunes 103 

Hardt, Presidente da ABAP - Associação Brasileira dos Arquitetos Paisagistas, que traz 104 

novamente a pauta o andamento do Projeto de Lei dos Paisagistas que tramita no Congresso 105 

Nacional e que, segundo o Presidente, “não são de interesse da classe”. O presidente lembra 106 

ainda que “toda movimentação e/ou Proposta de Lei feita anteriormente pelo Sistema 107 

CONFEA/CREA, por pior que fossem, incluíam os Arquitetos e Urbanistas”. A partir da Lei 108 

12.378/2010, este enfoque muda drasticamente e que o CAU não tem ainda assessoria 109 

parlamentar a altura daquela do CONFEA, podendo ocorrer perda de atribuições por outras 110 

vias, tais como: o Projeto de Lei que institui a Engenharia e Arquitetura Pública, a Lei de 111 

Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) e a Revisão da Lei 8.666/1993. Só para 112 

abordar três exemplos de PL que tramitam no Congresso Nacional e que não contemplam a 113 

Arquitetura e Urbanismo”; 2) o Arquiteto e Urbanista Mario Barbosa da Silva, representante 114 

do Paraná no Colegiado Setorial de Arquitetura e Urbanismo do Conselho Nacional de Política 115 

Cultural - CNPC, órgão de representação da sociedade civil na estrutura do Ministério da 116 

Cultura - MinC. Destaca a importância de sua visita ao CAU/PR, pelo relato de sua 117 

participação na III Conferência Nacional de Cultura, ocorrida em Novembro último, onde a 118 

pauta dos Arquitetos e Urbanistas tornou-se prioritária e foi aprovada como prioritária pela 119 

Conferência, apontando, assim, a presença “agora forte e irreversível” da profissão, 120 

enquanto membro efetivo no CNPC; 3) o Arquiteto e Urbanista Odilo Almeida Filho, 121 

Presidente do IAB-CE - Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Ceará - e um dos 122 

coordenadores do “XX Congresso Brasileiro de Arquitetos / Oscar Niemeyer”, que está 123 

fazendo a divulgação do evento que deverá realizar-se em Fortaleza entre os dias 22 (vinte e 124 

dois) a 25 (vinte e cinco) de Abril de 2014. O Presidente lembra ainda ao Plenário dos três 125 

balancetes financeiros em aberto - Setembro, Outubro e Novembro - a serem aprovados, que 126 

estão à disposição de todos para quaisquer considerações que se façam necessárias. Relata 127 

sobre o desligamento do Conselheiro Suplente Antonio Ricardo Nunes Sardo, que apresentou 128 

formalmente sua renúncia, não prevista em Regimento, mas que deve ser homologada. 129 

Informa sobre o detalhamento do Organograma do CAU/PR que será apresentado hoje pela 130 

Comissão de Atos, necessário para lançamento do Edital do Concurso Público para 131 

contratação de pessoal a compor o quadro funcional do CAU/PR e, por fim, cita sobre o Mapa 132 

Estratégico nos seus Aspectos Políticos e Administrativos, lançado pelo CAU/BR em conjunto 133 

com os Presidentes UFs, que deve ser apresentado pelo Conselheiro Suplente Jucenei Gusso 134 

Monteiro.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 135 
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4 Palavra Aberta: Arquiteto e Urbanista Mário Barbosa da Silva: “III Conferência Nacional 136 

da Cultura”; Arquiteto e Urbanista Odilo Almeida Filho: “XX Congresso Brasileiro de 137 

Arquitetos - Oscar Niemeyer”; Arquiteta e Urbanista Letícia Peret Antunes Hardt: PLs 138 

Paisagistas.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 139 

O convidado, Arquiteto e Urbanista Mário Barbosa da Silva informa sobre a atuação dos 140 

profissionais no Conselho Nacional de Política Cultural - CNPC, destacando que o Conselho é, 141 

atualmente, formado por (17) dezessete Colegiados Setoriais atuantes, em diversas áreas 142 

relacionadas à Cultura, incluindo-se a área da Arquitetura e Urbanismo. Assim sendo, explica, 143 

que teve a oportunidade de participar da III Conferência Nacional da Cultura nos dias 09 144 

(nove) e 10 (dez) de Dezembro passados, onde ocorreu o debate sobre os princípios e 145 

critérios para utilização dos recursos Fundo Nacional de Cultura, com vistas na sua 146 

aplicação dentro do Plano de Trabalho Anual do FNC para 2014. Para tal, foram consultados 147 

membros da sociedade civil, presencial e virtual, bem como membros do Ministério da 148 

Cultura. A Conferência reuniu 1.700 (hum mil e setecentas) propostas de todo o Brasil, das 149 

quais aprovou-se pelo Plenário 20 (vinte) resoluções prioritárias finais. Dentre as propostas 150 

aceitas de interesse da classe, destacam-se as temáticas “Implementação do Eixo Nacional de 151 

Cultura”, “Produção Simbólica e Diversidade Cultural”, “Cidadania e Direitos Culturais” e 152 

“Cultura e Desenvolvimento”. Assim sendo, relata o Coordenador do Colegiado da 153 

Arquitetura e Urbanismo, nosso trabalho “enquadrou-se e sentiu-se bem à vontade no Eixo 154 

III - Cidadania e Direitos Culturais, donde saíram 05 (cinco) propostas aprovadas para a nossa 155 

área, apesar de somarmos apenas 09 (nove) E do Conselheiros dentro do Setorial, apesar de 156 

termos direito a (15) quinze Titulares e (15) quinze Suplentes. Há, portanto, um trabalho de 157 

divulgação em andamento, para que sejam, neste ano que se inicia, preenchidas todas as 158 

vagas remanescentes regionais”. Em seguida, o Arquiteto e Coordenador Mário Barbosa da 159 

Silva inicia a leitura de uma das propostas aprovadas: “Incluir nos planos orçamentários da 160 

União, do Estado, do Distrito Federal e Municípios programas para desapropriação ou 161 

concessão do uso de imóveis ociosos para construção, por meio de concursos públicos, de 162 

projeto de Arquitetura e Urbanismo, manutenção, adequação, reforma e mapeamento de 163 

equipamentos culturais e espaços multiculturais, pontos de cultura, pontos de memória, casa 164 

de cultura, pontos de leitura, etc.” Então, esclarece, a campanha do Colegiado de Arquitetura 165 

e Urbanismo, dentro do Ministério, é levar a obrigatoriedade de Concursos Públicos para 166 

todas as obras do Ministério de Cultura, que está agora participando da construção dos CEUs 167 

Centro Unificado das Artes e do Esporte de Cultura - para municípios de até 80.000 (oitenta 168 

mil) habitantes, no qual se verifiquem áreas de risco e/ou áreas carentes ao lazer da 169 

juventude. No total, explica, serão instalados 360 (trezentos e sessenta) unidades em todo o 170 

Brasil, nos próximos dois anos. E o que chama a atenção, segundo o Arquiteto, é que um 171 

único projeto arquitetônico para tal foi aprovado, e o mesmo está sendo implementado em 172 

todo território Nacional, sem levar em consideração os aspectos regionais e locais 173 

fundamentais. “Devido a este fato, mais esta proposta foi levada ao Ministério da Cultura: a 174 

de que se cumpra a inclusão de concursos públicos nos editais referentes à obras deste 175 

Ministério”. Por último, informa que o representante do Paraná também está participando 176 

da Comissão Temática de Finanças do Ministério, onde aprovou-se, este mês, uma verba de 177 

R$ 740.000.000,00 (setecentos e quarenta milhões de reais) para a abertura de editais. Nesta 178 

oportunidade, esclarece, solicitou-se também a inclusão dos profissionais da Arquitetura e 179 

Urbanismo em todos os editais concernentes que ainda não contemplam a área em questão. 180 
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Por fim, o Arquiteto e Urbanista Mário Barbosa da Silva agradece o convite do CAU/PR e 181 

coloca-se à disposição do Plenário para quaisquer esclarecimentos. Sem manifestações, o 182 

Presidente JEFERSON DANTAS NAVOLAR agradece o relato do convidado, informando que ele 183 

próprio participou da III Conferência do Ministériono seu entendimento, houve um 184 

bom entrosamento entre os demais Setoriais e o Colegiado da Arquitetura e Urbanismo, 185 

especialmente pela observação de que, se a Arquitetura estiver contemplada, os outros 186 

Setoriais também o estarão: “A dança nos apoia, o teatro nos apoia, e a música nos apoia na 187 

expectativa de que eles tenham espaços de qualidade, a partir das aprovações do Setorial de 188 

Arquitetura”. Lembra, porém, que no âmbito do Ministério da Cultura existe outra  189 

pendencia: a Portaria nº 1 do Ministério da Cultura, de 13 (treze) de Julho de 2013, que 190 

regulamenta os patrocínios da Lei Rouanet na área da Arquitetura e Restauro e que exige 191 

“Registro do CREA e ART de autor do Projeto”. Este assunto, pontua, já está no Ministério da 192 

Cultura, protocolado pelo Arquiteto e Urbanista Mário Barbosa da Silva e devidamente 193 

comunicado ao Presidente Haroldo Pinheiro do CAU/BR. A seguir, o Presidente JEFERSON 194 

DANTAS NAVOLAR passa a palavra ao Arquiteto e Urbanista Odilo Almeida Filho, Presidente 195 

do IAB-CE - Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Ceará. O mesmo apresenta-se 196 

ao Conselho, informando sobre a sua coordenação do “XX Congresso Brasileiro de Arquitetos 197 

/ Oscar Niemeyer”, a realizar-se em Fortaleza entre os dias 22 (vinte e dois) a 25 (vinte e 198 

cinco) de Abril de 2014. Em tela, exibe uma breve retrospectiva do Congresso desde sua 199 

primeira edição. Comenta sua efetivação na cidade de Fortaleza, que se evidencia, dentre 200 

outros aspectos, pelo turismo de eventos (em Março de 2014, por exemplo, cita que a cidade 201 

deverá abrigar a VI Cúpula do Brics) e justifica o título do Congresso como uma homenagem 202 

ao Arquiteto e Urbanista Oscar Niemeyer que, segundo o Presidente do IAB-CE, é um 203 

exemplo de conciliação de atuação profissional e pensamento político-social, expresso por 204 

sua máxima: “A luta por uma sociedade mais justa não pode se perder no tempo”. Esclarece 205 

sobre os objetivos maiores do Congresso, que se estabelecem na “promoção do intercâmbio 206 

de conhecimento e difusão do pensamento dos Arquitetos, fortalecendo o seu protagonismo 207 

político e valorização social, com vistas a construção de uma sociedade mais justa.”, e 208 

informa que esta vigésima edição do Congresso Brasileiro de Arquitetos - XX CBA - é uma 209 

realização do Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB. Informa ainda que, para que a 210 

programação do Congresso fosse “atraente aos olhos dos Arquitetos”, baseia-se, entre 211 

outros aspectos, no censo de 2012 desenvolvido pelo CAU/BR, que aponta as principais 212 

demandas em relação à profissão, destacando as diferentes áreas de atuação e apontando 213 

soluções aos desafios a vencer, tais como: a má remuneração, dificuldade de ingresso/acesso 214 

ao trabalho e a valorização pela sociedade. Neste sentido, salienta o Arquiteto, o Congresso 215 

visa estar em sintonia com a realidade política, econômica e social do Brasil e do mundo: 216 

“este Congresso terá um olhar especial para as demandas urbanas levantadas nas grandes 217 

manifestações dos anos de 2012/2013”, lembrando que o tema do Congresso é “Identidade e 218 

Diversidade Profissional”. A programação prevê atividades de cultura e lazer pelas manhãs, 219 

minicursos paralelos e reuniões temáticas à tarde e as grandes conferências à noite, divididas 220 

em seis temas: Arquitetura e Regionalidade; Diversidade de Atuação; Espaço Público e 221 

Mobilidade; Ética, Formação e Responsabilidade Social; Habitação; e Patrimônio Cultural e 222 

Construído. A lista de palestrantes conta com importantes nomes nacionais, como: Bruno 223 

Santa Cecília, Manoel Coelho, Sérgio Parada, Beto Almeida, Fabiano Sobreira, Fausto Nilo, 224 

Ricardo Correa, Abílio Guerra, Pedro Fiori Arantes, Elisabete França, Gunter Weimer, Jorge 225 
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Mário Jáuregui, Marcos Suassuna, Marcelo Carvalho Ferraz e Rosa Kliass. E destaca o site 226 

onde encontram-se abertas as inscrições: http://www.xxcba.com.br. Finalizando, o Arquiteto 227 

convidado exibe um vídeo institucional de apresentação da cidade de Fortaleza-CE que, por 228 

sua beleza, foi citado na Revista Veja como “Fortaleza de tirar o fôlego”. Após a exposição, o 229 

Conselheiro Titular JOÃO VIRMOND SUPLICY NETO parabeniza ao IAB e aos coordenadores 230 

do Projeto, por sua relevância dentro do contexto profissional Nacional. O Presidente 231 

JEFERSON DANTAS NAVOLAR agradece e estende o convite ao Arquiteto e Urbanista Odilo 232 

Almeida Filho, para que compareça hoje à noite na Solenidade Oficial de Comemoração do 233 

Dia do Arquiteto no Museu Oscar Niemeyer, divulgando o lançamento deste Congresso a 234 

uma plateia mais ampla de profissionais e entidades afins e passa a palavra a Arquiteta e 235 

Urbanista/Presidente da ABAP - Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, Letícia Peret 236 

Antunes Hardt. A Arquiteta e Urbanista agradece a oportunidade e cita sobre os diversos 237 

processos que estão correndo na Câmara dos Deputados, referente aos Arquitetos 238 

Paisagistas. Alguns destes PLs tem relação direta com as atribuições profissionais, tais como: 239 

o dos Designers de Interiores e dos Paisagistas. Informa que, além destes, já se tem 240 

conhecimento que outros estão em fase de desenvolvimento, como o dos Urbanistas. Outros 241 

já foram vetados, como o de Restauradores de Móveis, mas já se comenta na estruturação de 242 

um PL de Restauradores de Imóveis e um PL de Projetista de Edificações. Ou seja, do seu 243 

ponto de vista, ao se observar este processo, “todas as nossas atribuições estão sendo 244 

tratadas na Câmara dos Deputados. E o que não é coincidência, é que estas demandas 245 

ocorreram no início do ano de 2011 e a Lei do CAU foi criada em Dezembro de 2010. E não 246 

por coincidência, estes Projetos de Lei têm um mesmo autor, o Deputado Ricardo Izar”. Ela 247 

coloca sua participação na Reunião do CEAU - Colegiado Permanente das Entidades Nacionais 248 

dos Arquitetos e Urbanistas, onde foi relatado que conseguiu-se reverter a situação do PL dos 249 

Designers de Interiores, para tramitar numa segunda Comissão. O PL dos Paisagistas já foi 250 

aprovado na primeira Comissão, de Educação e Cultura, e agora está tramitando na Comissão 251 

de Desenvolvimento Urbano. A ideia, segundo a Arquiteta, é a de se fazer uma Audiência 252 

Pública para se fazer um esclarecimento aos Deputados para explicar as questões técnicas 253 

relativas, especialmente pelo entendimento equivocado que se faz da palavra “Paisagem”, 254 

confundindo-a, muitas vezes, ao conceito de “Jardinista”. Talvez, cita a Arquiteta, não haja 255 

tempo hábil para tal, mas outra opção, dada pelos outros membros do CEAU, é a criação de 256 

Emendas ao Projeto de Lei, de forma a retardar este processo, até que se tenha força política 257 

para fazer frente às estas questões. Neste sentido, explica que foram encaminhadas Emendas 258 

para a PL dos Paisagistas, ao Assessor Parlamentar do CAU/BR, Gilson Paranhos, para que se 259 

altere o termo “Paisagista” para “Jardinista”. Colocação que, segundo a Arquiteta e 260 

Urbanista, tem gerado uma rejeição muito forte por parte da oposição, que se autodenomina 261 

“Arquiteto Paisagista”. O Conselheiro Titular ORLANDO BUSARELLO afirma que, para agregar 262 

forças às ações, é necessário uma articulação política concreta e é esta solicitação que hoje 263 

se faz ao CAU/PR. O Presidente JEFERSON DANTAS NAVOLAR agradece o relato lembrando, 264 

no entanto, que a decisão política “aparentemente já foi tomada” e a oposição está 265 

consciente de que o PL será aprovado. Segundo ele, vem daí a contrapartida: o Governo 266 

Brasileiro, o Congresso Nacional, a partir da Casa Civil, ainda não se manifestou. E deveria, a 267 

seu ver, expor à oposição, que “acaba de ser aprovada uma Lei dos Arquitetos, um Projeto de 268 

Lei que nasceu na Casa Civil, que teve como autor o Presidente da República, Luiz Inácio Lula 269 

da Silva, não pode ser rapidamente desconstruída. Esta é a frase que deve ser dita ao 270 
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Governo Brasileiro”. Aponta ainda que o CAU/PR tem como indicativo o dia 19 (dezenove) 271 

de Dezembro para uma reunião com um Deputado Federal, para tentar esta manifestação 272 

de forma segura, concreta e formal. Após algumas considerações do Plenário a respeito, o 273 

Presidente JEFERSON DANTAS NAVOLAR destaca, mais uma vez, a relevância do tema em 274 

debate, agradece a presença dos convidados e passa ao Relato das Comissões.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 275 

5 Relato das Comissões.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 276 

5.1 Relato Comissão de Ética Profissional. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 277 

A Conselheira Titular MARLI ANTUNES DA SILVA AOKI informa sobre o lançamento, pelo 278 

CAU/PR, de 6.000 (seis) mil exemplares de um Caderno que apresenta, na íntegra, o Código 279 

de Ética do CAU/BR, que oferece aos profissionais de área um primeiro contato com o recém 280 

instituído Código. A sugestão da Conselheira para a Plenária é de que haja um evento no 281 

Escritório Regional de Cascavel e nas Associações de Classe das demais regiões do Estado 282 

para a divulgação deste. O motivo para tal, de acordo com a sua opinião, é de que não haja 283 

a mera distribuição dos Cadernos, mas se dê ênfase ao conteúdo do Código. O Presidente 284 

acrescenta que, caso haja aprovação do Plenário, hoje à noite poderão ser distribuídos 500 285 

(quinhentos) exemplares do Caderno aos profissionais, durante a Comemoração do Dia do 286 

Arquiteto. O mesmo é aprovado, bem como a guarda de 500 (quinhentos) Cadernos na Sede 287 

do CAU/PR em Curitiba - para oferecer aos profissionais de área convidados e/ou visitantes. 288 

Outrossim, fica acordado entre os Conselheiros, a distribuição proporcional dos demais 289 

5.000 (cinco mil) exemplares aos Egressos dos Cursos de 2014 e aos Arquitetos e Urbanistas 290 

em cada Região do Estado - segundo planilha a ser desenvolvida pelas Regionais. 291 

Independente deste encaminhamento, a Conselheira informa que uma estratégia deve ainda 292 

ser elaborada pela Comissão para a divulgação do Código de Ética em todo Estado do 293 

Paraná, para o próximo ano. A seguir, o Conselheiro Suplente JUCENEI GUSSO MONTEIRO e a 294 

Conselheira MARLI ANTUNES DA SILVA AOKI apresentam um relato sucinto do trabalho 295 

desenvolvido pela Comissão de Ética Nacional desde o início da sua formação e que, - 296 

representantes Estaduais Titulares, Adjuntos e Assessora de Comissão - e cita as cidades em 297 

que foram realizadas as Reuniões e as etapas seguidas até a estruturação final do Código de 298 

Ética. Conclui, informando que a presente Comissão compromete-se a enviar por e-mail este 299 

resumo para apreciação dos colegas de Plenário. O Presidente JEFERSON DANTAS NAVOLAR 300 

agradece o relato e solicita a permissão dos Conselheiros para uma inversão de Pauta, já que 301 

o Conselheiro Titular BRUNO SOARES MARTINS tem um compromisso inadiável e pede a 302 

palavra junto a Comissão de Atos Administrativos, ao que todos acordam.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 303 

5.2 Relato Comissão de Atos Administrativos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 304 

O Conselheiro Titular BRUNO SOARES MARTINS, enquanto participante da Comissão de 305 

Concursos instituída pelo CAU/PR, relata sobre a Reunião em que discutiu-se a alteração do 306 

Organograma do CAU/PR - enviada aos Conselheiros - para adequação dos cargos propostos 307 

no Concurso Público e melhor estruturação do Conselho. Explica, como mostrado em tela 308 

(Anexo I), que o título do cargo solicitado em Edital será o de Analista Financeiro, ao invés de 309 

Contador. Já o cargo de Gerente Financeiro não necessariamente precisa ser concursado 310 

neste primeiro momento. Isto posto, porque nota-se uma dificuldade em se encontrar 311 

profissionais nesta área, aptos a preencher os requisitos necessários à prática de Conselhos. 312 

O Gerente Administrativo Marcos Yoshio Numasawa acresce que, igualmente, o título de 313 

Analista de Gestão de Pessoas será substituído pelo de Analista Geral, já que deve 314 

contemplar funções mais amplas que a solicitada pelos Recursos Humanos. Para a Assessoria 315 
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de Comunicação, o cargo a ser preenchido deverá ser o de Publicitário, na área de Design 316 

Gráfico para suprir a demanda ativa. A esse respeito, o Conselheiro Titular BRUNO SOARES 317 

MARTINS cita que os níveis contemplados para o Concurso Público, nesta primeira etapa, 318 

são os de número 3 (três), 4 (quatro) e 5 (cinco), com exceção do cargo de “Analista 319 

Financeiro/Contador”, anteriormente explicado. Coloca que o prazo apresentado na última 320 

Plenária mostrou-se inviável, devido as novas solicitações do Concurso que, por ser o 321 

CAU/PR uma Autarquia, exige uma “justificativa de acompanhamento de processo na 322 

contratação da Empresa organizadora do mesmo”. A Comissão Organizadora do CAU/PR, 323 

esclarece o Conselheiro, tem “grande preocupação de que o Concurso saia dentro da 324 

legalidade para que não haja transtornos futuros e brechas para julgamentos”. O Presidente 325 

JEFERSON DANTAS NAVOLAR lembra ainda que a data para publicação em Diário Oficial está 326 

prevista para 10 (dez) de Janeiro de 2014. Há um prazo também para a contratação dos 327 

efetivados no Concurso, que deverá ocorrer de forma gradual, a fim de não causar 328 

transtornos no atendimento e funcionamento do Conselho, de maneira geral. Por fim, coloca 329 

em votação as mudanças do Organograma e prazos para publicação do Concurso, que são 330 

aprovados por unanimidade. Passa então a palavra ao Conselheiro Titular ORLANDO 331 

BUSARELLO que pondera sobre a participação na I Semana de Arquitetura e Urbanismo do 332 

Paraná. Sua percepção é a de que a Semana oferece “um grande espaço para divulgação, 333 

com o objetivo de tornar o Arquiteto e Urbanista mais visível no conjunto da sociedade”. 334 

Enquanto representante da ABAP - Associação Brasileira dos Arquitetos Paisagistas/Núcleo 335 

Paraná, ele coloca que pôde participar, sob apoio do Conselho de Arquitetura do Paraná, da 336 

Mesa Redonda “Espaços Públicos e Meio Ambiente/Meio Ambiente, Espaço Público e 337 

Paisagem”, realizada no último sábado, dia 14 (quatorze) de Dezembro, no Passeio Público 338 

de Curitiba. No momento, informa o Conselheiro, foi distribuído ao público uma “Proposta 339 

de Diálogo”, anteriormente encaminhada a atual administração do IPPUC - Instituto de 340 

Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, a qual solicita-se, junto ao CAU/PR, sua devida 341 

divulgação/publicação, no intuito de levar à sociedade civil, aos profissionais e Instituições 342 

Públicas afins o conhecimento e valorização da profissão do Arquiteto Paisagista. Assim 343 

sendo, apresenta aos Conselheiros um breve histórico da ABAP e sua meta primordial; 344 

assenta sobre os objetivos gerais e específicos da “Proposta de Diálogo”; e quanto à 345 

“estrutura” do apoio requerido ao CAU/PR, justifica que a contribuição maior do Projeto 346 

“tem como foco a divulgação do desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo e da 347 

Arquitetura Paisagística. A proposta de diálogo apresenta sugestão de diretrizes para a 348 

proteção da paisagem natural e cultural na cidade de Curitiba. E deverá difundir para a 349 

sociedade a importância do papel da Arquitetura Paisagística para a ampliação da qualidade 350 

de vida e preservação do Planeta”. O valor que está sendo solicitado ao Conselho Estadual é 351 

de, aproximadamente, R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais). Esta estimativa de 352 

custo é para a saída de 600 (seiscentos) exemplares de cada volume. A contrapartida, 353 

segundo o Conselheiro Titular ORLANDO BUSARELLO, para o CAU/PR e demais entidades 354 

que possam vir a apoiar o Projeto, é a divulgação da “marca” em todo o material gráfico e 355 

digital que dele provier, como organizador da I Semana de Arquitetura e Urbanismo do 356 

Paraná, junto a “marca” da ABAP e de outras 05 (cinco) entidades relacionadas à área e do 357 

CEAU - Colegiado Permanente das Entidades Nacionais dos Arquitetos e Urbanistas. 358 

Finalizando, para apreciação do Plenário, o Conselheiro apresenta em tela o trabalho 359 

desenvolvido (Anexo II) e agradece todo o apoio recebido pelo CAU/PR nas ações da ABAP. O 360 
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Presidente JEFERSON DANTAS NAVOLAR lembra aos Conselheiros que o CAU/PR produziu, 361 

desde sua formação, o Caderno CAU/PR nº 01, referente ao discurso de instauração, a 362 

Palestra do Arquiteto e Urbanista Miguel Pereira e Constituição do Conselho. Portanto, este 363 

modelo apresentado pelo Conselheiro Titular ORLANDO BUSARELLO, daria continuidade ao 364 

trabalho, levando à sociedade o debate do Plano Diretor de Curitiba. Destaca que novos 365 

temas são benvindos às edições futuras, inclusive a outras cidades paranaenses em que 366 

sobrevenha a discussão de Planos Diretores. O Conselheiro Suplente JUCENEI GUSSO 367 

MONTEIRO coloca a relevância do Projeto, citando que “se visto pela massa, Paisagismo 368 

torna-se Jardinagem. Isto nos mostra o quanto determinados assuntos da Arquitetura 369 

carecem de correta difusão e conscientização. Também nos abrem caminhos para outros 370 

debates relativos”. O Conselheiro Titular ORLANDO BUSARELLO contribui à reflexão, citando 371 

que não apenas na área do Paisagismo ocorre este equívoco, mas no campo do Urbanismo, 372 

de Projeto de Interiores e de Patrimônio Histórico Urbano. Basta ter conhecimento dos PLs 373 

que tramitam nos órgãos competentes. Ao que o Presidente JEFERSON DANTAS NAVOLAR 374 

acresce que “talvez daí, venha o apelo emergencial para desenvolvermos estes textos. E fica 375 

a sugestão de que, na introdução dos Cadernos, imprima-se sobre as atribuições 376 

profissionais dos Arquitetos e Urbanistas”. Por fim, o Presidente coloca em votação o apoio 377 

do Conselho ao Projeto proposto pela ABAP para publicação do Caderno nº 02 do CAU/PR e 378 

o mesmo é aprovado por unanimidade. O Conselheiro Titular ORLANDO BUSARELLO 379 

agradece o apoio concedido e o Presidente passa então a relatar sobre outro assunto de 380 

interesse para a Comissão de Atos Administrativos: a dificuldade de priorizar os trabalhos 381 

dentro da Gerência de Atendimento e Fiscalização do CAU/PR. Explica que há uma demanda 382 

emergencial dos colegas da Arquitetura e Urbanismo para assuntos específicos e intrínsecos 383 

à profissão, mas que não têm condições de serem realizadas no tempo pretendido pelos 384 

mesmos. Assim sendo, a Gerência de Atendimento, a partir da Resolução nº 24 do CAU/BR, 385 

preparou um Ato Normativo (Anexo III) que estabelece quais os prazos para a análise e 386 

resposta, de acordo com cada documento requerido. A ideia, explica, é a de que, quando o 387 

profissional der a entrada na sua solicitação, ele receba, no protocolo de atendimento, uma 388 

nota de rodapé que conste os prazos para execução dos serviços. Salvo, explica o Presidente, 389 

casos realmente emergenciais, que são exceções à regra. O Conselheiro Titular CLAUDIO 390 

FORTE MAIOLINO cita que a Comissão de Exercício Profissional leu esta proposta de Ato 391 

Normativo do CAU/PR e considera o prazo de 10 (dez) dias úteis bastante razoável para a 392 

retirada de documentos. O que a Comissão entende que deva ser sobreposto ao Ato é a 393 

caracterização do que é “emergencial”, para não haver discrepâncias. Talvez, sugere, a 394 

apresentação de um documento que comprove a veracidade da urgência - data limite de 395 

prazos, viagens, etc. - seja uma solução. Mas o importante é que esta caracterização já esteja 396 

inserida no Ato, antes de sua aplicação: “O que caracteriza uma condição de urgência e 397 

qual/como deve ser a sua comprovação?”. O Presidente JEFERSON DANTAS NAVOLAR coloca 398 

que a sugestão é bem-vinda e que será ajustado um parágrafo a respeito, caso o Ato seja 399 

aprovado pelo Plenário. Coloca em votação sua aprovação, que é acordada por 400 

unanimidade. A seguir, solicita a palavra do Conselheiro Suplente JUCENEI GUSSO 401 

MONTEIRO para apresentação do Mapa Estratégico do CAU (Anexo IV), enviado por e-mail, 402 

que sintetiza algumas questões políticas, práticas e de atendimento do CAU/BR e CAUs/UFs. 403 

Este Mapa, explica, já foi aprovado e deve facilitar a tomada de decisões para o fluxo de 404 

processos, especialmente dentro das Gerências de Administração e de Atendimento. O 405 
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Conselheiro Suplente JUCENEI GUSSO MONTEIRO expõe o fluxograma, destacando as ações 406 

a serem efetivadas em curto, médio e longo prazo. Ressalta a missão do Conselho perante os 407 

profissionais e a sociedade, bem como a de priorizar os objetivos estratégicos relacionados 408 

aos processos internos, pessoas e infraestrutura. A seguir, o Conselheiro informa que o NESC 409 

recebeu um convite da Aliança Paraná Sustentável para uma pareceria no Projeto de 410 

Residência Técnica no Estado do Paraná (Anexo V), encaminhado por e-mail. Ele relata que o 411 

CAU/PR já dispõe do detalhamento do mesmo e sugere que alguns Conselheiros voluntários, 412 

ligados à academia, desenvolvam uma monografia focada no trabalho dos residentes. Em 413 

contrapartida, o Conselho pode sugerir novos temas relacionados à Arquitetura e 414 

Urbanismo, de interesse geral, e utilizar os dados do trabalho desenvolvido para futuros 415 

Projetos. Sobre o Mapa Estratégico do CAU/BR, o Presidente JEFERSON DANTAS NAVOLAR 416 

pondera que a Plenária tem autonomia, se for o caso, de discordar dos prazos assentados no 417 

mesmo, pois julga-os muito longos, considerando-se as atuais gestões dos CAUs/UFs. Alguns 418 

Conselheiros fazem sugestões a respeito e o Presidente lembra que este Mapa deve ser 419 

garantido, pelo menos no Paraná, nos próximos três anos. Como acordado por todos, o 420 

Presidente finaliza, encaminhando a Gerência Administrativa que reconsidere os prazos para 421 

apresentar proposta ao CAU/BR. O Conselheiro Titular CLAUDIO FORTE MAIOLINO solicita a 422 

palavra - por ter que ausentar-se durante o relato da Comissão de Exercício Profissional - e 423 

informa à Plenária a respeito do deferimento da liminar do CONFEA contra a Resolução nº 424 

51 do CAU/BR. Relata que, em conversa com o Conselheiro Federal Antônio Francisco de 425 

Oliveira, Coordenador da Comissão de Exercício Profissional do CAU/BR, soube que o 426 

Conselho entrou com um agravo sobre o mesmo, no dia 11 (onze) de Dezembro, com grande 427 

chance de sucesso, visto que toda a fundamentação da Juíza no documento “reconhece a 428 

legitimidade da Resolução nº 51, mas ao final, ela defere a liminar”. Por fim, agradece ao 429 

CAU/PR, especialmente à Comissão de Finanças, a modificação do sistema de prestação de 430 

contas ao Plenário, com a apresentação dos processos, que se faz mais evidente e detalhada 431 

a todos. O Presidente JEFERSON DANTAS NAVOLAR agradece e lembra a Plenária que estas 432 

ações de CREA/Confea/ABENC foram generalizadas, pois o Estado também foi citado “e aqui 433 

no Paraná este assunto já foi rebatido e encaminhado ao CAU/BR, com uma manifestação 434 

positiva do judiciário”. Assim, encerrada a Comissão de Atos Administrativos. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 435 

5.3 Relato Comissão de Finanças.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 436 

O Conselheiro Titular JOÃO VIRMOND SUPLICY NETO informa que o Assessor de 437 

Planejamento Hélio de Barros Botto irá detalhar a Reprogramação do Plano de Ação, oriunda 438 

do CAU/BR, onde todas as movimentações financeiras do CAU/PR estão contidas, para que 439 

não haja mais dúvida por parte dos Conselheiros. Anterior a isto, o Conselheiro aponta em 440 

tela o Resumo Financeiro do mês de Novembro (Anexo VI), onde verifica-se, no Quadro 441 

Resumo Conciliação, um total de receitas de R$ 463.095,08 (quatrocentos e sessenta e três 442 

mil, noventa e cinco reais e oito centavos) e um total de gastos de R$ 439.349,56 443 

(quatrocentos e trinta e nove mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis 444 

centavos). Essencialmente, explica, a captação de recursos é feita por RRTs. O saldo atual em 445 

caixa é de R$ 7.374.252,44 (sete milhões, trezentos e setenta e quatro mil, duzentos e 446 

cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). E em Dezembro, informa, a folha de 447 

pagamento deve extrapolar em, aproximadamente, R$ 100.000,00 (cem mil reais) em função 448 

do décimo terceiro salário e férias dos colaboradores. Nota que o histórico de Janeiro e 449 

Fevereiro onde há entrada de anuidades, há um acréscimo de receitas. O Conselheiro 450 
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apresenta ainda os Relatórios referentes aos meses de Setembro (Anexo VII) e Outubro 451 

(Anexo VIII) e comenta sobre os meses de Outubro e Novembro, visto serem atípicos pelos 452 

gastos perpetrados para a instalação dos 4 (quatro) Escritórios Regionais do Estado. Segundo 453 

sua análise, o CAU/PR tem cumprido sua meta, inclusive pela promoção de eventos 454 

concernentes que possam valorizar a profissão dos Arquitetos. Por fim, coloca à disposição 455 

dos Conselheiros os relatórios em questão. O Presidente JEFERSON DANTAS NAVOLAR 456 

coloca em votação os Relatórios dos meses de Setembro, Outubro e Novembro. Os mesmos 457 

são aprovados por unanimidade. Passa então a palavra ao Assessor de Planejamento Hélio 458 

de Barros Botto que, na Reprogramação do Plano de Ação para o CAU/PR, apresenta o 459 

realizado e o previsto dentro dos parâmetros estabelecidos pelo CAU/BR (Anexo IX). Alguns 460 

Conselheiros fazem considerações a respeito dos gastos e projeções do CAU/PR e o 461 

Presidente JEFERSON DANTAS NAVOLAR agradece o relato, esclarecendo que é este o 462 

documento oficial, encaminhado via SICCAU ao CAU Nacional. Após debate, o Plenário 463 

acorda sobre o mesmo. O Conselheiro Titular RICARDO LUIZ LEITES DE OLIVEIRA informa que 464 

há uma proposta de deliberação da Plenária de cobrança de uma taxa para cópia de ART - 465 

Anotação de Responsabilidade Técnica, visto que há uma demanda para um grande número 466 

de cópias do Acervo Técnico. A proposta é a de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) por 467 

fotocópia em papel A4; caso haja necessidade de se constar em cópia “documento confere 468 

com o original, datado e assinado”, o valor deve ser de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta 469 

centavos); e Declaração de Acervo, também no valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta 470 

centavos) por cópia. Avisa que o CAU/BR não autorizou a emissão de boletos e que, devido 471 

a isto, a cobrança deverá ser feita diretamente com o Assessor Financeiro do CAU/PR, que 472 

deverá emitir um recibo em 3 (três) vias - 1ª (primeira) via do Requerente, 2ª (segunda) via 473 

da Contabilidade e 3ª (terceira) via não destaca do Bloco de Recibos, que deverá ter folhas 474 

numeradas para arquivamento, junto com a Planilha Demonstrativa. O Presidente JEFERSON 475 

DANTAS NAVOLAR acrescenta que esta cobrança, de certa forma, recolhe o que o Conselho 476 

gasta com as cópias requeridas. O Conselheiro Titular CARLOS HARDT manifesta-se, 477 

sugerindo a digitalização destes documentos para facilitar os acessos futuros. Ao que o 478 

Presidente esclarece que, atualmente, este trabalho não é possível pela dificuldade que o 479 

CAU/PR está ainda encontrando em “realinhar” o Acervo vindo do CREA/PR. Mas esta 480 

possibilidade, segundo ele, poderá ser futuramente considerada. Assim sendo, agradece o 481 

relato do Conselheiro e as considerações feiras a respeito, colocando a proposta em votação. 482 

E a deliberação é aprovada por unanimidade. Em seguida, o Conselheiro Titular JOÃO 483 

VIRMOND SUPLICY NETO pede a palavra para informar sobre a participação da FPAA - 484 

Federação Pan-americana de Associações de Arquitetos, na Reunião do CAE - Conselho de 485 

Arquitetos da Europa, durante dois dias, na cidade de Biel, na Suíça. Assim como a FPAA, o 486 

CAE é constituído por 33 (trinta e três) países. O mote importante para a Federação e o 487 

Conselho, é a aceitação da FPAA pela ONU, enquanto colaboradora do Pacto Global das 488 

Cidades Inovadoras. O Presidente JEFERSON DANTAS NAVOLAR agradece a palavra e passa à 489 

Comissão de Exercício Profissional.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 490 

5.4 Relato Comissão de Exercício Profissional.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 491 

O Conselheiro Titular MANOEL DE OLIVIERA FILHO informa ao Plenário sobre a Circular de 492 

Auto de Infração de RRT Extemporâneo, em que o CAU/BR propõe, em planilha, preço 493 

mínimo e máximo aos CAUs/UFs. Neste entendimento, a Comissão sugere que defina-se um 494 

valor médio e único entre os apresentados, constituídos em R$ 600,00 (seiscentos reais) para 495 



 
 
 
 
 
 
 

ATA DE N° 026, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, CAU/PR 

os casos de infração observados na Resolução do CAU/BR, eque forem eventualmente 496 

aplicados. O Presidente JEFERSON DANTAS NAVOLAR abre a palavra, a que todos se abstém, 497 

e coloca em votação a matéria, que é aprovada por unanimidade..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 498 

5.5 Relato da Comissão de Ensino e Formação Profissional.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 499 

Dando início ao relato da Comissão, o Conselheiro Titular CARLOS HARDT relata sobre o 500 

Seminário de Ensino e Formação Profissional (Anexo X), ocorrido no CAU/PR, nos dias 11 501 

(onze) e 12 (doze) de Dezembro. O Conselheiro informa que houve falhas na divulgação do 502 

Evento, por problemas de internet, naquela semana e, segundo o mesmo, este fator foi 503 

decisivo no relativo baixo quórum. Cita os Coordenadores Representantes das Faculdades de 504 

Arquitetura e Urbanismo do Paraná que estiveram presentes, bem como os demais 505 

participantes. E faz um resumo dos temas abordados, ressaltando que apenas um Curso do 506 

Estado está irregular perante o Conselho. A seguir, informa que, dentre as proposições do 507 

Seminário, está ainda a de se organizar uma nova Reunião, junto a ABEA - Associação 508 

Brasileira de Ensino de Arquitetura - sobre uma possível Certificação de Curso, sugerida pela 509 

referida Instituição e o CAU/PR, aos Cursos que promovam a excelência no Ensino da 510 

Arquitetura e Urbanismo. A ideia é a de se criar um Fórum de Coordenadores de Cursos, não 511 

por acaso no mês de Abril de 2014, na cidade de Fortaleza, que deverá sediar o XX Congresso 512 

Brasileiro de Arquitetos. Quanto à Residência Técnica, o Conselheiro cita a participação da 513 

Professora Renata Inês Burlacchini Pinto, da Universidade Federal da Bahia, que trouxe a 514 

experiência da Faculdade de Arquitetura neste sentido, bem como da Arquiteta Lucimara 515 

Ferreira de Lima e da Engenheira Civil Ana Tereza Wandembruck - Coordenadora Técnica do 516 

Departamento de Gestão do Plano de Obras da Secretaria de Infraestrutura e Logística do 517 

Estado do Paraná. O Presidente JEFERSON DANTAS NAVOLAR ressalta a importância do tema 518 

da Residência Técnica, especialmente sua implementação junto aos Escritórios Modelos e a 519 

consolidação de um texto base sobre as boas práticas para os Cursos de Arquitetura e 520 

Urbanismo do Estado do Paraná. O que se fez evidente no Seminário, coloca o Presidente, é 521 

a dificuldade de entendimento entre os Coordenadores de Curso de se efetivar a prática da 522 

Residência. Sendo assim, o CAU/PR se dispõe a desenvolver o texto em questão, o que é 523 

acordado por todos. Sem mais, o Presidente JEFERSON DANTAS NAVOLAR agradece o relato 524 

e passa a palavra ao Conselheiro Federal LAÉRCIO LEONARDO DE ARAÚJO.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 525 

6 Palavra do Conselheiro Federal.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 526 

O Conselheiro Federal LAÉRCIO LEONARDO DE ARAUJO informa sobre a Reunião Plenária do 527 

CAU/BR, nos dias 05 (cinco) e 06 (seis) de Dezembro últimos e que, devido a extensa Pauta, 528 

os trabalhos estenderam-se até o dia 07 (sete), quando discutiu-se o tema do Planejamento 529 

Estratégico. Dentre outros, abordou-se temas que constituíram Resoluções, tais como o 530 

Fundo de Apoio Financeiro aos CAUs/UFs - Resolução nº 68, de 6 de Dezembro de 2013 - que, 531 

segundo a já existente Resolução nº 27, de 6 de julho de 2012, estipula para o exercício do 532 

próximo ano 3,83% (três inteiros e oitenta e três centésimos por cento) da arrecadação do 533 

CAU/BR. O interessante, segundo ele, é que, dos 13 (treze) CAUs/UFs considerados 534 

“mínimos” no ano passado, 03 (três) já deixaram de receber o apoio, por sua expansão, 535 

sendo estes: o CAU/ CE, CAU/PA e CAU/PB. E a tendência, segundo ele, com o passar do 536 

tempo, é a extinção total deste apoio financeiro. Destaca ainda, o Relato já deliberado da 537 

Comissão Temporária Gestora do Centro de Serviços Compartilhados do CAU, que foi 538 

encaminhado aos Estados; a aprovação orçamentária do CAU/BR para o ano de 2014; e a 539 

aprovação de uma Resolução que dispõe sobre os Direitos Autorais em Arquitetura e 540 
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Urbanismo. Neste sentido, explica, a Resolução nº 67, de 05 de Dezembro de 2013, considera 541 

que projetos, obras e demais trabalhos técnicos de criação no âmbito da Arquitetura e do 542 

Urbanismo são obras intelectualmente protegidas. E, para tal, o registro das obras deve ser 543 

requisitado junto aos CAU/UF, que devem proceder a análise dos pedidos. Expõe sobre a 544 

obrigatoriedade, a partir de 1º de Março de 2014, do envio sistemático de relatórios dos 545 

CAUs/UFs ao CAU/BR, contendo informações sobre o trâmite das denúncias e de processos 546 

relacionados as faltas ético-disciplinares. A palavra é aberta ao Plenário, onde não há 547 

manifestações, e o Presidente JEFERSON DANTAS NAVOLAR agradece o relato. -.-.-.-.-.-.-.-.-.- 548 

7 Extra Pauta:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 549 

O Conselheiro Suplente ANÍBAL VERRI JUNIOR relata sobre a inauguração do Escritório 550 

Regional de Maringá. Descreve sobre as instalações do CAU/Maringá, entidades e 551 

profissionais participantes. Cita o evento noturno em que proferiu palestra seguida de 552 

coquetel e levantou a questão dos problemas relativos aos convites, que acabaram, de seu 553 

ponto de vista, prejudicando a ampla participação dos profissionais de área na inauguração. 554 

Apresenta em tela fotografias referentes ao evento e agradece a colaboração de todos. Pela 555 

ausência do Conselheiro Titular ANDRÉ LUIZ SELL, expõe, de maneira sucinta ao Plenário, a 556 

inauguração do Escritório a Regional de Londrina, que teve sua inauguração na semana 557 

seguinte ao de Maringá e coloca que, neste sentido, “o CAU fecha o ciclo do ano de 2013 com 558 

todas as Regionais em dia, o que é um passo importante para o Conselho, pois inicia o ano de 559 

2014 com toda a infraestrutura necessária ao seu bom funcionamento”. O Presidente 560 

JEFERSON DANTAS NAVOLAR desculpa-se e justifica sua ausência na inauguração do 561 

Escritório Regional de Maringá, por ficar à espera de embarque no aeroporto de Campinas 562 

durante todo o dia, sem condições de troca de voo para continuar viagem. Quanto aos 563 

problemas enfrentados no envio dos convites, explica que, coincidentemente nos dias em 564 

que os mesmos foram enviados, o sistema utilizado pelo CAU, SICCAU, estava com problemas 565 

recorrentes de conexão, o que, certamente, prejudicou a comunicação entre os 566 

convidados/participantes. O Presidente relembra ao Plenário a importância dos Escritórios 567 

Regionais, enquanto extensão do escritório Sede, por facilitar a comunicação entre os 568 

profissionais de área e o Conselho, e pelo envio de informações que sirvam de embasamento 569 

à sua reorganização futura. Por fim, o Presidente JEFRESON DANTAS NAVOLAR agradece os 570 

relatos apresentados e encerra o extrapauta reiterando o convite para o evento de 571 

comemoração pelo Dia do Arquiteto, a realizar-se hoje à noite, no Museu Oscar Niemeyer.-572 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CAU/PR, Arquiteto e Urbanista JEFERSON 573 

DANTAS NAVOLAR, agradeceu à Conselheira e aos Conselheiros presentes. As dezoito 574 

horas e quarenta e quatro minutos do dia 16 de Dezembro de dois mil e treze, o Presidente 575 

do CAU/PR, Arquiteto JEFERSON DANTAS NAVOLAR, declarou encerrada esta Reunião de 576 

Nº 26 (Décima Segunda de 2013) do CAU/PR. Para constar, eu, MÔNICA DE LACERDA 577 

GOMARA, Assistente de Plenária do CAU/PR, lavrei a presente Ata que, depois de lida e 578 

aprovada por todo(a)s o(a)s Senhor(a)s Conselheiro(a)s do CAU/PR, será rubricada por mim 579 

em todas as suas páginas e, ao final, assinada por mim e pelo Senhor Presidente para que 580 

produza os efeitos legais. 581 

 582 

 583 

              JEFERSON DANTAS NAVOLAR            MÔNICA DE LACERDA GOMARA 584 

                    Presidente do CAU/PR                            Assistente de Plenária 585 
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