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PROCESSO

INTERESSADO CPUA-CAUPR
ASSUNTO Alargamento da orla do litoral do Paraná

DELIBERAÇÃO Nº 05/2022 – CPUA-CAU/PR

A Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental (CPUA-CAU/PR), reunida ordinariamente por meio de
reunião remota, realizada através da plataforma  Microsoft Teams, no dia 28 de junho de 2022,  no uso das
competências que lhe conferem o artigo 12, § 1º, da Resolução CAU/BR nº 104, o artigo 2º, inciso III, alínea
‘b’, da Resolução CAU/BR nº 30, e

Considerando o debate e conhecimento da matéria no que tange as políticas urbana e ambiental no Paraná em
pauta e apreciação pela CPUA-CAU/PR;

Considerando que o relator Gustavo pontuou que os últimos processos de licenciamento do Paraná que não foi
muito aprofundado na plenária de Matinhos, como a faixa de infraestrutura que passa em área indígena, de
mata atlântica com o Consorcio Sambaqui, que passou e atropelou um monte de processos, as próprias Uni-
versidades e entidades pelo COLIT questionaram e foram judicializadas. A dragagem da baia, a engorda da
área de Matinhos que está sendo feita como obra de envergadura do Estado que também está sendo questiona-
da o licenciamento ambiental, as irregularidades na aprovação com até possíveis crimes ambientais da direto-
ria do IAT, no STU.
Considerando o total despreparo ou desrespeito a ferramenta e o processo de planejamento.

Considerando a LEI Nº 12.378 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010 Art. 24.  § 1o   O CAU/BR e os CAUs têm
como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela
fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar
pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo.                                                                                                 

DELIBERA:

1. Solicitar  que  a  presidência  do  CAUPR  oficialize  todos  os  órgãos  entidades  que  estão
envolvidas(Governo  do  Estado,  Prefeituras,  Ministério  Pulico),  nos  colocando  a  disposição  para
cooperar nesse processo como órgão consultor para nos posicionarmos de alguma forma e divulgar na
mídia  para  que  a  sociedade  tenha  conhecimento  que  temos  uma  relação  direta  com  o  que  está
ocorrendo.

2. Encaminhar para apreciação da plenária do CAU/PR.
3. Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/PR, para os devidos encaminhamentos.

Esta deliberação entra em vigor nesta data.

Curitiba (PR), 28 de junho de 2022.

ORMY LEOCÁDIO HUTNER JUNIOR
Coordenador Adjunto CPUA-CAU/PR

CAORI NAKANO
Assistente CPUA-CAU/PR
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5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPUA-CAU/PR 2022
Videoconferência

Folha de Votação

Função Conselheiros
Votação

Sim Não Abst. Ausên.
Coordenador Ormy Leocádio Hütner Junior X

Coord. Adjunto Walter Gustavo Linzmeyer X
Membro Antônio Ricardo Nunes Sardo X
Membro Vandinês Gremaschi Canassa X
Membro Maugham Zaze X

Histórico da votação: 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/PR

Data: 28/06/2022

Matéria em votação:

Resultado da votação: Sim (5), Não (0), Abstenções (0), Ausências (0) do Total de 5 (Cinco) Conselheiros.

Ocorrências:

Assistente Técnica: Caori Nakano | Condução dos Trabalhos (Coord): Walter Gustavo Linzmeyer
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