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SÚMULA DA 38.ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DO CAU/PR 
 

DATA 08/02/2021 HORÁRIO 14h15 às 16h40 

LOCAL Conferência online 

 

PARTICIPANTES 

Milton Carlos Zanelatto Gonçalves Presidente 

Thaís Clementina Marzurkiewicz Vice-Presidente 

Cláudio Luiz Bravim da Silva  Coordenador CED 

Constança Lacerda Coordenadora CEF 

Walter Gustavo Linzmeyer Coordenador COA 

Ideval dos Santos Filho  Coordenador CPFi 

Regis Alessander Wilczek Chefe de Gabinete 

Luiz Paulo Guimarães Gerente Jurídico 

Larissa de Souza Gomes Moneda Advogada 

Edvaneide  Amancio de Lima  Supervisora de Gabinete 

Alessandro Boncompagni Junior Supervisor de Secretaria 

 Mariana Vaz de Genova  Gerente Técnica  

 

Leitura e aprovação da Súmula 

Encaminhamento 1. A súmula da reunião nº 37 foi aprova por unanimidade, sem manifestações 
contrárias. 

 

Comunicações 

Responsável Presidente 

Comunicado 2. O Presidente MILTON CARLOS ZANELATTO GONÇALVES realizou um breve relato 
sobre sua viagem às sedes regionais, para resolução de alguns problemas e a visita a 
Prefeitura de Cascavel. 

 
ORDEM DO DIA 

1 Capacitação para relato de processos 

Fonte Presidência 

Encaminhamento O Presidente MILTON CARLOS ZANELATTO GONÇALVES informou que haverá a necessidade 
de capacitar os conselheiros de cada comissão para relato dos processos, principalmente nas 
comissões da que possuem muitos processos parados, ou que necessitam de conhecimento 
especifico para realização dos relatos e votos. O Presidente esclareceu ainda que a 
capacitação ficara a cargo dos supervisores de cada comissão, e que os conselheiros devem 
escolher o melhor dia e horário para receberem este treinamento. 

 

2 Pauta 128ª Reunião Plenária Ordinária 

Fonte Presidência 

Encaminhamento Aprovada a pauta para a Reunião Plenária Ordinária nº 128, não havendo nenhuma 
manifestação contrária. 

 

3 Fórum de Coordenadores 

Fonte Coordenador da CED 
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Encaminhamento O coordenador da CED-CAU/PR CLAUDIO LUIZ BRAVIM DA SILVA, relembrou 
rapidamente a importância da realização do Fórum de Coordenadores de Cursos de 
Arquitetura e Urbanismo que ocorria anualmente, geralmente no mês de outubro, 
evento importante para garantir o alinhamento das informações entre o CAU e as 
Universidades. 

 

4 Ensino a distância de Arquitetura e Urbanismo  

Fonte Coordenador da CED 

Encaminhamento Houve um breve debate sobre o assunto, elevando a importância de que o tema fosse 
deliberado pelo CAU/PR com a participação e contribuição de todos os conselheiros, 
tamanha a gravidade e dimensão dos entraves que esse tipo de formação poderia 
trazer aos profissionais.  

 

5 Comissão de BIM 

Fonte Coordenador da CED 

Encaminhamento O coordenador da CED-CAU/PR CLAUDIO LUIZ BRAVIM DA SILVA expôs que o BIM 
passou a ser uma necessidade para os Arquitetos e por isso o conselho deveria 
incentivar e apoiar iniciativas que fomentem e valorizem a capacitação e o uso da 
ferramenta pelos os profissionais no mercado de trabalho. Por fim resgatou um 
histórico de trabalhos da comissão no passado, que poderiam ser viabilizados 
novamente ao longo da gestão. 

 

6 Resolução nº 64 do Ministério da Economia 

Fonte Coordenador da CEP 

Encaminhamento  O Presidente MILTON CARLOS ZANELATTO GONÇALVES apresentou a justificativa de ausência 
do Coordenador e da Coordenadora-Adjunta da CEP-CAU/PR e fez um relato sobre a atual 
situação da Resolução nº 64, que se encontra suspensa por 30 dias pelo Ministério da 
Economia para consulta dos Conselhos profissionais, concluiu relatando que o CAU/PR já 
tomou algumas iniciativas para contribuir com a pauta. 

 

7 Aprovação de contas da gestão passada. 

Fonte Coordenador da CPFi 

Encaminhamento O coordenador da CEP-CAU/PR IDEVAL DOS SANTOS FILHO informou as aplicações 
financeira aprovadas em plenária, e agradeceu pela assessoria do setor financeiro que 
correspondeu prontamente na resolução do problema. De forma sucinta informou 
sobre as contas do exercício 2020 que ainda se encontram pendentes de análise e 
aprovação da comissão. Concluiu que houve um parecer do setor jurídico, que 
orientou a possibilidade e segurança para comissão poder aprovar as contas da gestão 
passada. 

 

8 Autorização para convocação da 1ª reunião extraordinária da CPFi (Presencial) 

Fonte Coordenador da CPFi 

Encaminhamento O coordenador da CEP-CAU/PR IDEVAL DOS SANTOS FILHO, solicitou a realização de 
uma reunião extraordinária da comissão, face a quantidade de processos pendentes 
de analise como relatado no item anterior. A solicitação foi acatada e a reunião 
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extraordinária foi marcada para o dia 18 e 19 de fevereiro, tendo como pauta principal 
a aprovação do mês de janeiro de 2021 e analisar também os meses de outubro, 
novembro e dezembro de 2020. 

 

9 Sugestão de melhorias na infraestrutura de impressão 

Fonte Coordenador da CPFi 

Encaminhamento Presidente informou os conselheiros que está tendo um remanejamento do contrato 
atual das impressoras do CAU, que algumas impressoras estão sendo devolvidas e as 
não puderem ser devolvidas vão ser desativadas para diminuir o número de 
impressões. 

 

10 Projetos Prioritários 100 dias 

Fonte Coordenador da COA 

Encaminhamento O coordenador da COA-CAU/PR WALTER GUSTAVO LINZMEYER entra então no 
assunto da pauta sobre projetos Prioritários 100 dias, solicitando que todas as 
comissões se organizem junto a um planejamento do próprio plenário dessas ações 
dos próximos 100 dias sugerindo que façamos isso no CAU/PR, construindo com 
algum tipo de documento e consultoria, para que possa ser concluído. 

 

11 Publicações de documentos oficiais no Portal de Transparência 

Fonte Coordenador da COA 

Encaminhamento  O coordenador da COA-CAU/PR WALTER GUSTAVO LINZMEYER compartilhou com os 
outros conselheiros sobre a formatação dos documentos oficiais apresentados nas 
últimas reuniões e sobre a falta de publicações destes junto ao portal da 
transparência. O conselheiro citou também sobre os documentos estarem sendo 
tramitados de forma virtual, mas que nem todos os conselheiros possuem assinatura 
digital, gerando algumas complicações no andamento dos tramites. O Presidente 
MILTON CARLOS ZANELATTO GONÇALVES apontou a gravidade do acumulo de 
documentos da gestão passada que se encontram sem assinaturas o que corrobora 
com o atraso na conclusão dos tramites. O coordenador da COA-CAU/PR WALTER 
GUSTAVO LINZMEYER sugeriu o encaminhamento de uma deliberação do Conselho 
Diretor, para que somente o coordenador e o assistente relator de cada comissão 
assinem e validem os documentos aprovados nas reuniões, para tornar o processo 
mais eficiente e célere.  O encaminhamento foi aprovado de forma unanime, e será 
oficializado como Deliberação nº 001/2021 CDPR. 

 

12 Ad Referendum Nº 11/2020  

Fonte Coordenador COA 

Encaminhamento O coordenador da COA-CAU/PR WALTER GUSTAVO LINZMEYER trouxe uma discussão 
a pauta sobre as RRT´s provisórias, que foram emitidas a fim de se resolver os 
problemas de estabilidade enfrentados pelo SICCAU no ano passado. Ele pontuou que 
a medida poderia ocasionar vícios e em determinadas situações até mesmo exercício 
irregular da profissão. Em justificativa, a Gerente Técnica MARIANA VAZ DE GENOVA, 
esclareceu que a maioria das RRT´s provisórias já foram inseridas no sistema pelos 
próprios profissionais, mas que mesmo assim continua com problemas técnicos não 
resolvidos, pois o módulo de RRT’s ainda se encontra instável. O coordenador da COA-
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CAU/PR WALTER GUSTAVO LINZMEYER sugeriu consultar o departamento jurídico em 
relação ao assunto para verificar possíveis empasses que a situação poderia ocasionar. 
O Presidente informou que solicitou orientações ao CAU/BR, e o agendamento de 
uma reunião com os responsáveis pelo CSC para auxílio na resolução da situação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MILTON CARLOS ZANELATTO GONÇALVES 

Presidente do CAU/PR 

 
PAOLA MARTINS BASTOS 

Assistente-Relatora 
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