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ORDEM DO DIA 

   

SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA 007/2022 CPFI-CAU/PR 

 

DATA 25 de julho de 2022 (segunda-feira)  HORÁRIO  10:00 hs ás 12:30 hs e das 14:08 hs ás 16:40 hs   

LOCAL Modalidade Híbrida : presencial na Associação Empresarial de Pato Branco (ACEPB) sito a  Rua Xavantes, nº 

315 neste mesmo município e de modo virtual através do link  https://teams.microsoft.com/_#/pre-join-

calling/19:meeting_MzNmMTljYzEtMGQ4YS00ZTQwLTlkMDUtMGE1N2YwOThiOTg5@thread.v2 

 

 

PARTICIPANTES 

 Idevall dos Santos Filho / Membro 

 Antonio Ricardo Sardo / Membro  

 Adriana Sarnelli  / Membro  

Coordenador-Titular 

Coordenador - Adjunto  

Conselheir-Suplente 

 João Eduardo Dressler  

 Ana Paula Mocelin  

Gerente Contábil-Financeiro 

Coordenadora Contábil-Financeiro 

ASSESSORIA  Patrícia Ostroski Maia  - Setor Financeiro 

OBSERVAÇÕES Conselheiro-Titular Jeancarlo Versetti apresentou justificativa de ausência via e-mail na data de 11/07/2022  

solicitando a convocação da suplente Adriana Sarnelli 

 

1 APROVAÇÃO SÚMULA RO 06/2022 CPFI 

Fonte CPFI-CAUPR   

Relator Coordenador Idevall dos Santos Filho  

Encaminhamento a 6ª Reunião Ordinária CPFI-CAU/PR foi realizada em 27/06/2022 (segunda-feira) na modalidade presencial 

na Sede do CAU/PR, localizado na Avenida Nossa Senhora da Luz, nº 2530 em Curitiba/PR, com 

participação dos Conselheiros Titulares Idevall dos Santos Filho, Antonio Ricardo Sardo e Jeancarlo Versetti. 

Após análise, a Súmula foi aprovada pelos Conselheiros Idevall dos Santos Filho, Antonio Ricardo Sardo e 

Adriana Sarnelli por unanimidade sem ressalvas, mas somente orientações aos setores pertinentes. 

 

2   EXTRA-PAUTA 

Fonte CPFI-CAUPR   

Relator Coordenador Idevall dos Santos Filho  

Encaminhamento sem solicitações e/ou encaminhamentos de temas extra-pauta 

 

3   COMUNICADOS: CONTAS MARÇO/2022 

Fonte CPFI-CAUPR   

Relator Coordenador Idevall dos Santos Filho  

Encaminhamento após disponibilização dos documentos financeiros a todos os conselheiros no Repositório CAU/PR em 

26/04/2022, a CPFi não recebeu nenhuma solicitação de esclarecimentos por seus membros. Contudo, na 142ª 

PO foi informado que a Conselheira Licyane Cordeiro encaminhou solicitação de esclarecimentos ao Setor 

Contábil-Financeiro via Protocolo SICCAU com trâmite ao Gabinete - sendo necessário verificar o 

andamento deste processo, as indagações efetuadas e a obrigatoriedade de resposta pela CPFI 

 

4   COMUNICADOS: CONTAS MAIO/2022 

Fonte CPFI-CAUPR   

Relator Coordenador Idevall dos Santos Filho  

Encaminhamento Conforme disponibilizado no Repositório CAU/PR em 26/06/2022 para deliberação em plenária, a CPFi-

CAU PR não recebeu até a presente data nenhuma solicitação de esclarecimentos por seus membros 

 

5   COMUNICADOS: RE 03/2022 CPFi - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022 CAU/PR 

Fonte CPFI-CAUPR   

Relator Coordenador Idevall dos Santos Filho  

Encaminhamento na data de 18/07/2022 a comissão se reuniu para conhecimento inicial dos procedimentos acerca da 

Reprogramação contendo os valores originários e reprojetados conforme as atividades e eventos previstos – 

sendo estas informações passíveis de consulta na súmula da referida sessão. 
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6   COMUNICADOS: RE 04 CPFi - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022 CAU/PR 

Fonte CPFI-CAUPR   

Relator Coordenador Idevall dos Santos Filho  

Encaminhamento na data de 21/07/2022 a comissão se reuniu para apresentação da versão final da Reprogramação contendo 

os valores originários e reprojetados conforme as atividades e eventos previstos – sendo tais informações 

passíveis de consulta na súmula da referida sessão. Considerando que o tema será deliberado na próxima 

reunião da comissão, os conselheiros e GEFIN optaram por analisar previamente o assunto para melhor 

entendimento dos índices, receitas e aplicações 

 

7   PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO CPFI-CAUPR: APROVAÇÃO CONTAS JUNHO/2022 

Fonte CPFI-CAUPR   

Relator Coordenador Idevall dos Santos Filho  

Encaminhamento Após análise dos documentos e as devidas explanações da Gerência Contábil-Financeiro, a comissão 

efetuou os seguintes questionamentos: -.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--. 

a) Item 4.1 – sistema Banco Preços e Valor Notebooks: considerando o informe do Colaborador Marcos 

Rissato, quanto ao sistema de banco de preços, inicialmente o CAU/PR desembolsaria aproximadamente R$ 

10.000,00 ano com incidência de reajustes. Após proposta e negociação com a empresa fornecedora, o custo 

passou para R$ 8.975,00 ano e total de R$ 35.900,00 para o período determinado de 04 anos sem quaisquer 

reajustes. Já com relação aos notebooks, os mesmos foram adquiridos no valor de R$ 6.500,00 pela 

demanda de equipamentos com melhor performance tecnológica visto que os atualmente utilizados 

encontram-se obsoletos.  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

b) Item IV Pág 04 - Comparativo Receitas Sem rentabilidade: inserir os valores no gráfico -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

c) Desconto Anuidade PJ: atualmente o CAU/BR determinou os seguintes descontos para anuidades de 

empresas: 90% para aquelas com único sócio Arquiteto e Responsável Técnico e 60% para as demais desde 

que com pagamento a vista. Contudo, para o Coordenador Idevall dos Santos Filho, este desconto deveria 

ser revisto e aplicado exclusivamente as pessoas jurídicas sob responsabilidade de um arquiteto e na 

categoria microempresa, pois a redução acaba abrangendo empresas/construtoras de médio e grande porte 

com melhores condições econômicas. Para a Conselheira Adriana, todos estes descontos são válidos pois 

fomentam os negócios e geram empregos no setor.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.- 
d) Conta Sanepar Sede: verificar a razão pela qual está ocorrendo um aumento significativo no valor da 

conta desde o mês de Abril/2022. Conforme comunicado do Setor Administrativo, como a Sanepar não 

costuma efetuar a medição mensalmente este aumento pode ser resultado de um acumulado de leituras. 

Assim, a CPFI ressalta a necessidade de informar a empresa quanto a obrigatoriedade da correta medição a 

fim de evitar equívocos nos valores. Do mesmo modo, se tais variações continuarem será preciso efetuar 

também uma vistoria para verificar eventuais vazamentos ou problemas técnicos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. .-.- 

e) Gastos Comerciais: a Conselheira Adriana Sarnelli indagou quais seriam estes tipos de custos, tendo a 

Coordenadora Contábil-Financeira Ana Paula Mocelin esclarecido que referem-se a despesas para 

manutenção geral do conselho que abrangem todas as regionais (Exemplo: Publicações no DOU, aquisição 

de material de limpeza, serviços de internet entre outros) .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

f) foi realizado o fechamento contábil do mês de junho/2022 com transmissão ao CAU/BR dentro do prazo 

hábil previsto na Resolução 200/2020 CAU/BR estando o mesmo regularizado e os problemas 

anteriormente citados devidamente sanados. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Diante dos esclarecimentos do Gerente Contábil-Financeiro JOÃO EDUARDO DRESSLER CARVALHO 

e da Coordenadora Contábil-Financeiro ANA PAULA MOCELIN, considerando os documentos 

apresentados, os quais foram conferidos e complementados com as devidas informações prestadas pelos 

responsáveis que os assinaram, esta Comissão opina de modo unânime pela APROVAÇÃO DO 

RELATÓRIO FINANCEIRO DE MAIO/2022” (VER DELIBERAÇÃO N° 016/2022 CPFI-CAU/PR 

 

8 PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO CPFI-CAUPR: APROVAÇÃO 1º REPROGRAMAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA ORDINÁRIA CAU/PR 2022 

Fonte CPFI-CAUPR   

Relator Coordenador Idevall dos Santos Filho  

Encaminhamento O Gerente Contábil-Financeiro João Eduardo Dressler apresentou a respectiva reprogramação para os 

setores CAU/PR contendo os valores originários e reprojetados conforme as atividades e eventos previstos 

com as seguintes observações: -.-.-.-.-.-.-.-.- .--.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.- .-.-.-.-.- .--.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.- -.- . .-.-.-.-.-.-.-.-. 
a) Receitas: o Conselho tinha um valor inicialmente previsto de R$ 18.326.560,90, majorado com R$ 

955.739,41 visto acréscimo nas receitas resultando num orçamento final de R$ 19.282,300,31.-.-. -.-.-.-.-.-.- 

b) Aplicações: o valor total do orçamento CAU/PR é distribuído entre as atividades e projetos do Conselho 
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nos respectivos Centros de custos e Reserva de Contingência.-.-.-.-.- .--.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.- -.- . .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  

c) Superávit Financeiro para Projetos Específicos: o Superávit é conceituado como a diferença positiva 

entre receita e despesa do órgão público, devendo este capital ser reinvestido na própria entidade. Contudo, 

esta categoria abrange projetos que dependem de investimentos pois são de maior relevância para as 

atividades do Conselho (Exemplo: ROTAS - Escritório itinerante e SIGMA - Fiscalização por 

Sensoriamento Remoto com Imagens Via Satélite) que aperfeiçoam as atividades fins do Conselho. Assim, 

o CAU/PR prevê o dispêndio de 8,8% deste superávit, percentual este reduzido face o índice de 9,6 % 

inicialmente previsto, visto o aumento do superávit de exercícios anteriores.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.- 

d) Limites: como base de cálculo há certos limites a serem aplicados e cumpridos nos respectivos setores 

conforme Diretrizes elaboradas pelo CAU/BR: Fiscalização (mínimo 15%); Atendimento (mínimo 10%); 

Comunicação (mínimo 3%); Patrocínio (máximo 5%); Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6%); 

Assistência Técnica (mínimo 2%) e Reserva Contingência (até 2%) .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. .-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.- 
e) Folha Pagamento: o percentual máximo para despesas com pessoal é de 55% sobre as receitas corrente, 

sendo que a previsão atual abrange um total de 47,2% do orçamento. Já no tocante a capacitação a 

reprogramação prevê um índice de 1,1% flexibilizando os limites citados nas Diretrizes CAU/BR de 2% a 

4%.  Neste tema, o Coordenador Idevall dos Santos Filho ressaltou a importância dos conselheiros da CPFi 

participarem de cursos de atualização realizados pelo TCU (Tribunal de Contas da União) conforme citado 

em reuniões anteriores aproveitando também aqueles ministrados pelo SEBRAE considerando o convênio 

firmado com o CAU/PR -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

f) Despesas: como o CAU/PR possui aproximadamente 51 Centros de Custos, o orçamento total de R$ 

19.282.300,31 deve ser distribuído entre os mesmos conforme atividades desenvolvidas entre as quais: 

Plenário; Comissões/Colegiados (CEF, CED, COA, CPFI, CEP, CEAU, CPUA); Conselho Diretor; 

Presidência; Fiscalização (Sede/Regionais/CSC); Atendimento (Sede/Regionais/CSC); Gerência 

Administrativa (Sede/Regionais/Capacitação/Treinamentos); Gerência de Comunicação;  Gerência 

Contábil-Financeira e Planejamento (Fundo Apoio CAU Básico e Reserva de Contingência – ainda sem 

destinação); Gerência Jurídica (o saldo positivo remanescente anteriormente citado na RE 04/2022 CPFI de 

aproximadamente R$ 200.000,00 foi redistribuído nas Indenizações Judiciais); Gerência de Planejamento e 

Gestão Estratégica (extinta e agregada a GEFIN); Athis e Editais de Patrocínios. Já no tocante aos projetos, 

o CAU/PR possui os seguintes programas previstos: PDTI (Infraestura TI); Reforma Sede; BIM; Paraná 

Conectado; Dia do AU, Chatbox/URA; GT Otimização de Fluxos Comissões (práticas incluídas na CED); 

Ações Prioritárias das Comissões Ordinárias (entre as quais a Auditoria prevista pela CPFi e a readequação 

das reuniões nos  formatos híbridos e presenciais);  Ações Prioritárias das Comissões Temporárias (previsão 

de reuniões virtuais); ROTAS (a retirada da aquisição de uma van para transformação em escritório 

itinerante pois depende de licitação para adequações além do CAU/PR não possuir colaborador qualificado 

para tal transporte); SIGMA; PSS (será mantido no plano de ação embora sem previsão da sua realização); 

Preservação Obra de Arte (Exemplo: contratação de empresa qualificada para restauração de obra Poty 

Lazaroto em uma parede estrutural); Gerência Geral (foi desvinculada do Gabinete e incluída como um 

Setor a parte com atividades próprias e específicas); LGPD (contratação de empresa para manutenção de 

dados sigilosos dos profissionais e empresas cuja divulgação pode incorrer em danos morais e ações 

judiciais) e CSC (cujo nova fórmula de cálculo será aplicada somente a partir de 2023). Para determinação 

da Reprogramação, são analisadas as ações de cada setor com seus respectivos descritivos, o valor 

inicialmente programado para 2022, o executado de Janeiro a Maio do exercício, o projetado de Junho a 

Dezembro do exercício e enfim a proposta de Reprogramação em cumprimento aos índices e limites 

determinados pelo CAU/BR através das Diretrizes Orçamentárias que norteiam o planejamento dos 

CAU/UF. Por fim, conforme citado na RE 03/2022 de 18/07/2022, visando uma melhor divulgação da 

imagem do CAU/PR a CPFI recomenda manter em 2022 um centro de custo específico para a plotagem dos 

veículos da fiscalização e publicidade dos letreiros/totens na sede e regionais, os quais encontram-se 

desgastados com o tempo. Caso isto não seja possível para o presente ano, a comissão ressalta a 

obrigatoriedade destes serviços para o exercício de 2023. Diante do exposto e após encaminhamento, o 

Setor de Fiscalização solicitou à Presidência a inclusão da Publicidade ainda no Orçamento 2022 e 

posteriormente será requerido a plotagem dos automóveis.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.- -.-.-.-. 
 

9   RESOLUÇÃO Nº 193/2020 CAU/BR 

Fonte GEFIN-CAU/PR    

Relator Coordenador Idevall dos Santos Filho 

Encaminhamento o Protocolo 1568241/2022 solicitou o “Desconto de 50% na Anuidade do Exercício Subsequente – Licença 

Maternidade” visto o nascimento da filha em 24/11/2021, com retorno ao trabalho 180 dias depois. 

Contudo, como este desconto é aplicado no exercício subsequente ao nascimento e a norma entra em vigor a 

partir de 01/01/2023, o CAU/PR considerou a não aplicabilidade as profissionais que tiveram seus filhos 
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antes de 2022 visto o início da vigência da referida Resolução: * art 6º, parágrafo 1º, alínea f, parágrafos 3º e 4º 

da referida norma contém o seguinte teor: Art. 6° Assegurados os benefícios previstos no art. 5°, a anuidade do 

exercício devida por arquitetos e urbanistas poderá ser paga nos seguintes prazos e condições: ...... (...) 1° Além dos 

descontos previstos nos incisos I, II e III deste artigo, para o pagamento integral à vista da anuidade, será concedido 

desconto adicional de: (Incluído pela Resolução CAU/BR n° 211, de 19 de novembro de 2021): (....) f) 50% (cinquenta 

por cento) na anuidade do exercício subsequente para arquitetos e urbanistas ou arquitetas e urbanistas que estejam 

usufruindo ou tenham usufruído de licença-maternidade ou licença paternidade. (Incluído pela Resolução CAU/BR n° 

211, de 19 de novembro de 2021) (.....) § 2° O desconto previsto na alínea “f” será concedido no exercício subsequente 

ao início da licença-maternidade ou licença paternidade, mediante solicitação e apresentação da documentação 

pertinente, e compreenderá os casos de parto a termo, antecipado e/ou com bebê natimorto, adoção de menor de idade 

ou guarda judicial para fins de adoção. (Incluído pela Resolução CAU/BR n° 211, de 19 de novembro de 2021) (......) § 

3° O desconto para licença-maternidade previsto na alínea “f” será passível de prorrogação, mediante solicitação, 

pelo período de um ano, para mulheres lactantes. (Incluído pela Resolução CAU/BR n° 211, de 19 de novembro de 

2021). Contudo, após uma análise mais detalhada do caso, o Setor Contábil-Financeiro verificou a 

possibilidade de aplicar somente o desconto para o período de lactação para os casos de nascimento 

anteriores a 01/01/2022. Contudo, os conselheiros opinaram pela manutenção e cumprimento integral da 

norma sem exceções a fim de evitar precedentes para situações pretéritas.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

 

 

 

 

       Idevall dos Santos Filho                                                                 Patricia Ostroski Maia 

                               Coordenador Titular CPFi-CAU/PR                                               Assistente da CPFI-CAU/PR 

                                  CAU A 31799-3 PR                                                                                                                                   
                 

  

7ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 2022 DA CPFI-CAU/PR 

Modalidade Híbrida  - Folha de Votação 

 

Função Conselheiros 
Votação 

Sim Não Abst. Ausên. 

Coordenador Conselheiro Idevall dos Santos Filho       X    
Coord-Adjunto Conselheiro Antonio Ricardo Sardo       X    
Membro Conselheira Adriana Sarnelli        X    

Histórico da votação: 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 CPFI-CAU/PR   Data:25/07/2022 

Matéria em votação: PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 018/2022 – APROVAÇÃO CONTAS JUNHO/2022  

Resultado da votação: Sim (3), Não (0), Abstenção (0), Ausência ( ) de Total de 03 (três) Conselheiros. 

Ocorrências: Nenhuma  

Assistente: Patricia Ostroski Maia |Condução Trabalhos: Coordenador Idevall dos Santos Filho 

 

Função Conselheiros 
Votação 

Sim Não Abst. Ausên. 
Coordenador Conselheiro Idevall dos Santos Filho X    
Coord-Adjunto Conselheiro Antonio Ricardo Sardo X    
Membro Conselheiro Jeancarlo Versetti X    

Históricodavotação: 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 CPFI-CAU/PR  Data:25/07/2022 

Matériaemvotação: PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 019/2022 - APROVAÇÃO REPROGRAMAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA ORDINÁRIA 2022 CAU/PR  

Resultado da votação: Sim (3), Não (0), Abstenção (0), Ausência ( ) de Total de 03 (três) Conselheiros. 

Ocorrências: Nenhuma   

Assistente: Patricia Ostroski Maia | Condução Trabalhos: Coordenador Idevall dos Santos Filho 
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