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Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete (23/10/2017), às dez 1 
horas(10:00h), reuniu-se a Comissão de Organização e Administração do CAU/PR, na Sessão Ordinária 2 
no 33/2017, realizada na sala Vilanova Artigas, da Sede do CAU/PR, localizado na Avenida Nossa 3 
Senhora da Luz, nº 2530 na cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, coordenada pelo Arquiteto e 4 
Urbanista NESTOR DALMINA – Coordenador Ad hoc da Comissão, tendo como Assessora de Comissão 5 
ANDRESSA FABIANA DE OLIVEIRA; sessão que contou ainda com a presença dos seguintes 6 
Arquitetos(as) e Urbanistas: Conselheira Titular MARGARETH ZIOLLA MENEZES, Conselheiro Suplente 7 
VANDERSON DE SOUZA AZEVEDO e Suplente DIORGENES FERREIRA DITRICH.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 8 
"QUORUM" – Verificado o número legal de Conselheiros presentes, de acordo com o Regimento 9 
Interno do CAU/PR, art. 62, o Coordenador declarou abertos os trabalhos do presente.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 10 
1. ORDEM DO DIA: -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 11 
1.1. Inclusão de Assuntos para Discussão: -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 12 
1.1.1. Informativo – Oficio Circular CAU/BR nº058/2017 – PRES – Esclarecimentos sobre as 13 

contribuições de CAU/UF: O CAU/BR por meio do Oficio circular CAU/BR nº058/2017 – PRES, 14 

protocolado sob nº594089/2017, informa que, em atenção à deliberação nº52/2017 – COA – CAU/BR 15 

e conforme os § 5 e § 6 do art.100 do Regimento Geral do CAU, que as comissões ordinárias e especiais 16 

dos CAU/UF que queiram propor aprimoramentos aos atos normativos do CAU/BR, no âmbito das 17 

respectivas competências, poderão encaminhar suas proposições após deliberação da matéria pelo 18 

respectivo Plenário. As Comissões do CAU/BR em cumprimento ao Regimento Geral do CAU, não 19 

poderão aceitar contribuições de CAU/UF que não tenham sido aprovadas e que não constem em 20 

deliberação plenária dos CAU/UF encaminhadas ao CAU/BR pela Presidência da respectiva autarquia.- 21 

1.1.2. Solicitação de Apoio – ASPEA – Associação Paranaense de Escritórios de Arquitetura: No 22 

período de 09 de novembro de 2017 a 25 de fevereiro de 2018, será realizado a exposição prolongada 23 

de projetos de arquitetura icônicas de Curitiba ao longo dos últimos 20 anos e realização de workshops 24 

intergerações. A exposição Arquitetura através das Gerações ocorrerá no âmbito da Bienal 25 

Internacional de Curitiba 2017, e está configurada como galeria de arte, composta por seis painéis 26 

luminosos, contendo imagens de 50 obras realizadas pelos escritórios associados à AsBEA/PR. O 27 

objetivo geral é a valorização e o fortalecimento do exercício profissional da arquitetura e urbanismo. 28 

A ASPEA solicita apoio ao CAU/PR mediante ao fornecimento de passagens aéreas e estadia para os 29 

dois palestrantes, provenientes de São Paulo.  A COA/PR tem parecer favorável em relação ao apoio 30 

de passagem de ida e volta, e uma estadia para cada palestrante; considerando que são dois 31 

palestrantes. Em análise conjunta com a Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/PR, foi 32 

verificado pela CPFi, que existe a disponibilização de recurso financeiro para o apoio de passagens e 33 

estadia.  Desta forma a COA/PR coloca para aprovação da plenária a solicitação de apoio de duas 34 

passagens aéreas (ida/volta) e uma estadia para cada palestrante, ou seja, 2 passagens de ida (SP/PR) 35 

+ 2 passagens de volta (PR/SP) + 2 estadias (diária Nacional).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 36 
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1.1.3. Solicitação de Apoio – SindArq – Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do Paraná: O SindArq 37 

por meio do Oficio 043/2017 – 2016/2018, solicita apoio ao CAU/PR, para viabilizar a participação de 38 

dois conselheiros representantes do SindArq/PR no ERSA Sul -  Encontro Regional Sul dos Sindicatos 39 

de Arquitetos da Região Sul, que acontecerá no dia 04 de novembro de 2017, em Porto Alegre/RS. O 40 

apoio refere-se ao custeio de deslocamento (passagens aéreas de ida e volta) e estadia (diárias de 41 

hotel) para os referidos diretores, Sr. Milton Carlos Zanelatto Gonçalves e Sr. Giovanni Medeiros. A 42 

COA/PR tem parecer favorável em relação ao apoio de passagem de ida e volta e uma estadia para 43 

cada representante. Em análise conjunta com a Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/PR, foi 44 

verificado pela CPFi, que existe a disponibilização de recurso financeiro para o apoio de passagens e 45 

estadia. Desta forma a COA/PR coloca para aprovação da plenária a solicitação de apoio de duas 46 

passagens aéreas (ida/volta) e uma estadia para cada representante, ou seja, 2 passagens de ida 47 

(PR/RS) + 2 passagens de volta (RS/PR) + 2 estadias (diária Nacional).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 48 

1.1.4. Relatórios Setoriais: Foram analisados pela COA os Relatórios de Atendimento, Comunicação, 49 

Administrativo e Jurídico.  I) Relatório Atendimento: Referente as analises, observa-se uma queda na 50 

emissão de RRT de modelo Simples, onde no mês de setembro foram emitidos 5.736 RRTs, e no mês 51 

de outubro a emissão do RRT do mesmo modelo foi de 5.125 RRTs; observa- se também uma pequena 52 

queda na solicitação de análise de CAT-A (Certidão de Acervo Técnico com Atestado), por fim, nota-se 53 

uma queda geral no gráfico que demonstra o Atendimento por assunto.  II) Relatório Comunicação: 54 

Ouve um aumento referente as atividades administrativas relacionadas a outros, desenvolvidas pelo 55 

setor de Design e Marketing; apresenta queda nas publicações site e redes sociais; e queda nas 56 

reclamações feitas no setor de Ouvidoria. III) os demais relatórios como do Setor Administrativo e do 57 

Setor Jurídico, observa-se um ponto de equilíbrio nos desenvolvimentos das atividades, sendo os 58 

números demonstrados mantendo sempre uma média.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 59 

1.1.5. PRÓXIMA REUNIÃO. Ocorrerá na cidade de Foz do Iguaçu e será realizado nos dias 20 e 21 de 60 

novembro de 2017.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 61 

1. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador Ad Hoc da Comissão de Organização Administrativa do 62 

CAU/PR, o Arquiteto e Urbanista NESTOR DALMINA, agradeceu aos presentes. Encerrou a Sessão às 63 

onze horas e trinta minutos (11:30h), determinando a lavratura da presente Ata a qual, depois de lida 64 

e achada conforme, vai rubricada em todas as páginas e, ao final, assinada por mim, e pelo 65 

Coordenador da referida Comissão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná, para 66 

que produza os efeitos legais. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 67 
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