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ORDEM DO DIA 

 SÚMULA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 003/2022 CPFI-CAU/PR 

 

DATA INÍCIO 18 de julho de 2022 (segunda-feira) HORÁRIO 13:40 hs ás 17 hs 

LOCAL Modalidade Presencial - Sede CAU/PR (Av. Nossa Sra da Luz, 2530 – Curitiba/PR)  

 

 

PARTICIPANTES 

 Idevall dos Santos Filho / Membro 

 Jeancarlo Versetti / Membro 

Coordenador -Titular 

Conselheiro -Titular 

 João Eduardo Dressler Carvalho 

 Ana Paula Mocelin Amaral  

 Cleverson João Veiga 

Gerente Contábil-Financeiro 

Coordenadora Contábil-Financeiro 

Coordenador de Planejamento  

ASSESSORIA CPFI  Patrícia Ostroski Maia   

* OBSERVAÇÕES  a) o Conselheiro-Titular Antonio Ricardo Sardo justificou ausência via e-mail em 12/07/2022, 

sendo a Suplente Paula Vaccari Toppel convocada em 13/07/2022 sem quaisquer manifestações.  

b) a reunião iniciou-se a tarde devido a imprevistos dos conselheiro no período da manhã  

 
1 ANÁLISE 1ª REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORDINÁRIA 2022 CAU/PR  

Fonte CPFI-CAUPR 

Relator Coordenador Idevall dos Santos Filho  

Encaminhamento O Coordenador de Planejamento Cléverson Veiga apresentou as “Diretrizes Orçamentárias 
2022 CAU/BR” aprovadas via DPOBR Nº 0125-04/2022, as quais servem como premissa para 
elaboração da reprogramação pelos CAU/UF, material este que será inserido no “Repositório 
CAU/PR” para conhecimento de todos os conselheiros membros do CAU/PR. Após explanação, 
foram efetuadas as seguintes observações: -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-
.- -.-.-. .-.-.-.-. .-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- - .-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.--.- .-.- 
a)  a Reprogramação CAU/PR foi realizada após consulta com os gerentes e responsáveis dos 
setores CAU/PR considerando projetos e ações relevantes para o conselho e categoria;  -.-.-.- .-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-..-.-.-..-.-.-.-. .-.-.- .-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- -.-.-. .-.-.-.- .-.-..-.- 
b) as aplicações financeiras foram as principais responsáveis pelo aumento do Orçamento 
CAU/PR visto acréscimo das taxas de rendimento e demais encargos relacionados; devendo tais 
valores serem distribuídos entre os setores conforme os índices recomendados pelo CAU/BR. 
Havia a previsão inicial dos rendimentos das aplicações financeiras atingirem o valor de R$ 
850,000,000 mas até o mês de maio o CAU/PR obteve R$ 773.000,00 devido aos encargos;  
.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.- .-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- - .-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-
c)  decorrente a a CPFI recomenda verificar os cursos ministrados pelo SEBRAE e TCU 
voltados para a gestão de conselhos que possam aperfeiçoar o conhecimento técnico dos 
conselheiros e colaboradores visto a obrigatoriedade de utilização do mínimo de 2% da receita 
em capacitação – fundamentação esta que deverá ser efetuada para cada um dos demais índices 
considerados de maior relevância e que dependem de percentuais de utilização .-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.- -.-.-. .-.-.-.-. .-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-..-.-.- 
d) a CPFi recomenda apresentar em plenária um breve comparativo entre o orçamento 
inicialmente previsto e o valor resultante após as devidas implementações de projetos e 
adequações face a atual recuperação econômica-social. Estas informações podem ser conferidas 
no Relatório de Gestão CAU/PR 2021 (disponível para consulta no Portal da Transparência) -.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.- -.-.-. .-.-.-.-. .-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.- -.-.-. .-.-.-.-. 
e) para uma melhor divulgação da imagem do CAU/PR a CPFI recomenda manter em 2022 um 
centro de custo específico para 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; .-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.- -.-.-. .-.-.-.-. .-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.- - .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.- -..-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.- -.-.-..-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.- -.-.-.   
f) realizar uma Reunião Extraordinária na data de 22/07/2022 com a participação de todos os 
conselheiros da CPFI-CAU/PR (titulares e suplentes) para apresentação da Reprogramação 
finalizada antes da deliberação, o que ocorrerá na próxima sessão ordinária da comissão; .-.-.- -.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.- -.-.-. .-.-.-.-. .-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-..-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.- 
g) houve uma readequação nos custos para realização das Plenárias e Reuniões das Comissões 
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devido ao retorno presencial (híbrido) e gradativo destas sessões; o que resulta no pagamento de 
diárias, passagens, eventos e demais ações relacionadas; .-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.- -.-.-. .-.-.-.-. 
.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- - .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-. .-  
h) o valor dos seguros dos imóveis CAU/PR (sede e regionais) aumentou devido a contratação 
da  modalidade “indenização contra terceiros” anteriormente não aplicável e determinada após 
incidente (incêndio) ocorrido no escritório de Londrina/PR em Novembro/2020; .-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-
.-.-..-.-.-.-.- -.-.-. .-.-.-.-. .-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- - .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-  
i) como os conselheiros informaram haver um grande volume de reclamações de profissionais 
quanto a  inatividade e ineficiência do CAU/PR face as necessidades da categoria dos arquitetos, 
o Conselho deve divulgar as ações em prol da categoria com os respectivos resultados 
(Exemplo: Julgamento Processos Éticos Grupo de Trabalho CED, Alteração no rol de Isenção 
de Anuidade Por Doença Grave Res. 193/2020 CAU/BR proposta pela CPFI-CAU/PR); --.-.--..-
.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.- -.-.-. .-.-.-.-. .-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- - .-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.- -.-.-. .-.-  
j) enquanto o atual cálculo para o CSC considera apenas a receita de arrecadação, o CAU/PR 
sugeriu ao CAU/BR a análise conjunta com o quantitativo de RRTs emitidos – proposta esta 
acatada pelo Conselho Federal -.-. .-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.- -.-.-. .-.-.-.-. .-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- - .-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.- -.-..-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.- 
k) ressalta-se que o Centro de Custo “Gerência Geral” não é direcionado a uma pessoa mas sim 
para atividades relacionadas desenvolvidas pelo cargo para controle operacional do Conselho; .-
.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.- -.-.-. .-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- - .-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.- 
A “Reprogramação Orçamentária Ordinária 2022 CAU/PR” em sua versão final será 

reapresentada a todos os conselheiros da comissão na Reunião Extraordinária nº 04/2022 

solicitada pelo Coordenador para o dia 21/07/2022; deliberada na Sessão Estendida CPFI-

CAU/PR de 25/07/2022 e apresentada na Plenária em cumprimento ao previsto no Regimento 

Interno CAU/PR e demais normas supracitadas. .-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- - .-.-.-.-. .-.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idevall dos Santos Filho                        Patricia Ostroski Maia 

                                                     Coordenador Titular da Comissão             Assistente da Comissão  
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