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SÚMULA DA 40.ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DO CAU/PR 
 

DATA 05/04/2021 HORÁRIO 14h00 

LOCAL Conferência online 

 

PARTICIPANTES 

Milton Carlos Zanelatto Gonçalves Presidente 

Thaís Clementina Marzurkiewicz Vice-Presidente 

Cláudio Luiz Bravim da Silva  Coordenador CED 

Constança Lacerda Camargo Coordenadora da CEF 

Walter Gustavo Linzmeyer Coordenador COA 

Ideval dos Santos Filho  Coordenador CPFi 

Ormy Leocádio Hutner  Coordenador CEP  

Lucas Rieke Gerente Geral 

Regis Alessander Wilczek Chefe de Gabinete  

Luiz Paulo Guimarães Gerente Jurídico 

Edvaneide Amancio de Lima  Supervisora de Gabinete 

Paola Martins Bastos  Supervisora de Secretara  

Alessandro Boncompagni Junior Supervisor de Secretaria 

 

Leitura e aprovação da Súmula 

Encaminhamento 1. O Presidente MILTON CARLOS ZANELATTO GONÇALVES, fez uma breve explicação 
sobre algumas demandas estarem atrasadas, dentre elas as súmulas de reuniões 
anteriores, devido a parte do efetivo do CAU/PR estar em regime “home office” que 
foi adotado para atender as medidas sanitárias estipuladas pela prefeitura de Curitiba 
no combate da Pandemia do COVID 19, sendo assim, estas seriam encaminhadas para 
aprovação nas reuniões subsequentes.  

 

Comunicações 

Responsável Presidente 

Comunicado 2. O Presidente MILTON CARLOS ZANELATTO GONÇALVES, não realizou nenhum 
comunicado, de forma a se garantir a apreciação de todos os itens de pauta em 
tempo. 

 
 

ORDEM DO DIA 

1 Elaboração e aprovação da Pauta da Reunião Plenária n.º 130 

Fonte Presidência 

Encaminhamento O Presidente MILTON CARLOS ZANELATTO GONÇALVES realizou a apresentação da Pauta 
Plenária nº 130, que foi elaborada com base nos extratos de súmula encaminhados por cada 
comissão ordinária. Não houveram inclusões ou retiradas de assuntos. A pauta foi aprovada 
por unanimidade. 

 

2 Inclusão dos Projetos Prioritários na reprogramação orçamentária. 

Fonte Presidência 

Encaminhamento O Presidente MILTON CARLOS ZANELATTO GONÇALVES informou que o Plano de 
Reprogramação Orçamentária estava sendo finalizado pelo setor de planejamento, 
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sendo necessário nesta etapa, a definição dos Projetos Prioritários de cada comissão, 
por isso abriu a palavra para que cada coordenador fizesse sua exposição.  

 
  

EXTRA PAUTA 

1 Projetos Prioritários CEF 

Fonte Coordenador da CEF 

Encaminhamento A Coordenadora da CEF CONSTANÇA LACERDA CAMARGO, realizou uma breve 
explicação sobre o andamento dos projetos prioritários da CEF, dentre eles, a inclusão 
de uma página especifica da CEF junto ao sítio eletrônico do CAU/PR, para inclusão de 
assuntos e documentos específicos da comissão, de forma a facilitar o acesso de 
informações pertinentes à alunos, profissionais, professores e coordenadores de 
curso de Arquitetura e Urbanismo. O Presidente MILTON CARLOS ZANELATTO 
complementou sobre o Fórum de Coordenadores e as Palestras em Universidades que 
também são projetos estratégicos que serão conduzidos pela comissão, mas ainda 
estão em processo de estruturação. O Coordenador da COA WALTER GUSTAVO 
LINZMEYER informou que a COA estava dando suporte para alguns projetos 
prioritários de outras comissões, e dois desses seriam os citados pela conselheira. 

  

 

2 Projetos Prioritários CEP 

Fonte Coordenador da CEP 

Encaminhamento O Coordenador da CEP Ormy Leocádio Hütner Junior, declarou que o número de 
projetos prioritários da CEP foi definido a partir do número de membros da comissão, 
de modo que cada um fosse responsável por um projeto. Os projetos prioritários da 
CEP foram definidos como, Otimização dos Processos de Fiscalização, Atribuições 
Profissionais – Acompanhamento da judicialização e outros enfrentamentos, 
Valorização Profissional e por último Formação dos Discentes com ênfase no Exercício 
Profissional. O Presidente MILTON CARLOS ZANELATTO GONÇALVES, explicou que 
ainda que tenham sido designados coordenadores para cada projeto dentro da 
comissão, não necessariamente seriam eles os responsáveis por dar o devido 
andamento, um exemplo disso seria na parte de exercício profissional, que dispõe de 
uma Assessoria Parlamentar e do Setor Jurídico de forma permanente, por isso, o 
presidente fez um apelo para que não fiquem caracterizados nomes, até porque 
alguns dos projetos requerem ritos internos, a serem desempenhados por servidores 
efetivos. Por fim o Coordenador apenas informou que os projetos foram distribuídos 
entre os membros da comissão, para que as dinâmicas internas das reuniões fossem 
mais eficientes, de forma que não sobrecarregassem apenas a ele ou ao assistente da 
comissão, e que os conselheiros já estavam cientes que eles não seriam gestores 
desses projetos. Não houveram outros encaminhamentos sobre o tema. 

 

3 Projetos Prioritários CPUA 

Fonte Coordenador da CPUA 

Encaminhamento O Coordenador da CPUA Ormy Leocádio Hütner Junior, informou na CPUA se adotou 
o mesmo formato da CEP para definição dos projetos prioritários, sendo cada membro 
responsável por sugerir e acompanhar, sendo estes, ATHIS, Agenda 2030 (ODS), 
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Acompanhamento Legislativo, Riscos e Vulnerabilidades dentro das principais Cidades 
e por fim o Acompanhamento dos Planos Diretores. Relatou que alguns projetos da 
CPUA já estavam previstos no orçamento, mas que estavam alocados junto à COA, 
pois, a CPUA não estava instituída até o momento. O Presidente MILTON CARLOS 
ZANELATTO GONÇALVES perguntou ao Coordenador ORMY LEOCÁDIO HÜTNER 
JUNIOR se os trabalhos de acompanhamento legislativo da CEP e CPUA tinham o 
mesmo propósito ou  eram projetos distintos, por sua vez o coordenador explicou que 
e eram distintos um do outro, já que o primeiro se limita a acompanhar as atribuições 
profissionais, e o segundo visa acompanhar as demandas de políticas públicas a nível 
municipal, estadual e até mesmo federal, que tratem da Arquitetura e Urbanismo. 
Também respondeu ao Coordenador da COA WALTER GUSTAVO LINZMEYER de que o 
projeto de Riscos e Vulnerabilidades, tinha um foco maior do que apenas questões de 
gênero e etnia, mas que, no entanto, ainda seria melhor estruturado pela comissão. 
Não houveram outros encaminhamentos sobre o tema. 

 

4 Projetos Prioritários CPFi 

Fonte Coordenador da CPFi 

Encaminhamento O Coordenador da CPFi IDEVALL DOS SANTOS FILHO, informou que os projetos seriam 
definidos no próximo dia 07 de abril, para avaliação da comissão e que 
posteriormente encaminharia ao conhecimento de todos. 

 

5 Projetos Prioritários COA 

Fonte Coordenador da COA 

Encaminhamento O Coordenador da COA WALTER GUSTAVO LINZMEYER, explicou que a comissão se 
utilizou de uma metodologia para desenvolvimento dos projetos prioritários 
conhecida como “5W2H” (o quê, porque, quem, quanto, como, quando e onde). Na 
sequência fez uma breve leitura dos projetos sugeridos pela comissão, sendo estes: 1. 
Plano de Trabalho, Plano de Ações, Orçamento e Cronograma. 2. Regimento Interno, 
Organograma e Plano de Cargos e Salários. 3. Sedes CAU/PR. 4. Orçamento CAU/PR. 
5. Planejamento Estratégico CAU/PR. 6. Eventos e Fóruns. 7. Organização. 8. 
Qualificação Técnica de Arquitetura. 9. Câmara de Conflitos. 10. Fortalecer o Interior. 
11. Valorização Institucional. Durante a apresentação o Coordenador explicou que 
alguns projetos foram instalados de forma a cooperarem com outras comissões 
ordinárias do CAU/PR. O Presidente reforçou a ideia de que os projetos prioritários 
acontecerão de forma transversal e dificilmente serão executados apenas por uma 
comissão. Não houveram outros encaminhamentos sobre o tema. 

 

6 Projetos Prioritários CED 

Fonte Coordenador da CED 

Encaminhamento O Coordenador da CED CLÁUDIO LUIZ BRAVIM DA SILVA declarou que não poderia 
afirmar com toda a certeza quais os valores necessários para a execução de cada 
projeto prioritário, já que não era possível dizer se estes poderiam ocorrer de forma 
presencial ou virtual. Na sequência elencou os projetos prioritários da comissão, 
sendo estes: 1. Divulgação através de matérias e palestras sobre o Código de Ética e 
Disciplina. 2. Triagem de Processos Éticos. 3. Criação do GT de Ética. 4. Curso Interno 
de preparação para análise de processos. 5. Cooperação Técnica com o CAU/BR. Por 
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fim, mencionou a importância de se intervir com palestras nas universidades, em 
conjunto com outras comissões. Em seguida foram esclarecidas algumas dúvidas 
levantadas pelo Coordenador da COA WALTER GUSTAVO LINZMEYER relativas à CED 
sobre o volume de processos éticos, alinhamento de campanhas nacionais de ética e 
algumas denúncias sobre professores de universidades que em época de pandemia, 
para manterem seus empregos, teriam que divulgar os seus cursos nas redes sociais 
para angariar alunos, por demandas de algumas IES. O Presidente MILTON CARLOS 
ZANELATTO realizou uma breve explicação de que ainda se levaria um tempo para que 
se encontrassem os números referentes aos volumes de processos éticos e que em 
relação aos professores, a situação era cabível de denuncia também junto ao 
sindicato, já que caracterizava abuso profissional. O Presidente também sugeriu que 
fosse realizado uma live sobre o tema em conjunto com o SINDARQ e outras 
entidades, para informar os professores e as universidades sobre assédio moral, 
sexual, faltas éticas e profissionais.  

 

7 Sistema de Gestão CED 

Fonte Coordenador da CED 

Encaminhamento O Coordenador da CED CLÁUDIO LUIZ BRAVIM DA SILVA apresentou uma sugestão em 
relação a forma de se estabelecer uma triagem aos processos éticos, com o intuito de 
vencer a demanda passiva que se encontra acumulada hoje na comissão. A sugestão 
foi da criação de uma audiência de conciliação, para a resolução de processos éticos 
mais simples, sem a necessidade de instauração de todos os tramites éticos que 
obstruem e tornam o processo lento. Segundo o coordenador, muitos casos chegam 
sem documentos/provas suficientes, ou são oriundos de desentendimentos, e são 
responsáveis por boa parte das demandas que os assistentes e conselheiros membros 
da CED tem que se desdobrar para atender, e conforme sua concepção, poderiam ser 
extintos mesmo antes de virar um processo. A Vice-Presidente THAIS 
MARZURKIEWICZ perguntou se a sugestão tratava-se de uma câmara de arbitragem 
dentro da comissão, e foi esclarecida pelo Coordenador da CED CLÁUDIO LUIZ BRAVIM 
DA SILVA de que a ideia é que fosse um órgão independente da CED, para filtragem 
das denúncias, de modo que só chegassem até a comissão, os casos realmente 
pertinentes. Em uma última colocação o Coordenador da COA WALTER GUSTAVO 
LINZMEYER apresentou alguns módulos de gerenciamento de programas e projetos 
para controle de processos pertencentes ao Sistema IMPLANTA, que hoje presta 
serviços para o CAU/PR fornecendo sistemas de gerenciamento contábil, compras e 
contratos, viagens e portal da transparência. O Presidente MILTON CARLOS 
ZANELATTO reforçou que o CAU/PR tem como objetivo a desburocratização 
tecnológica, e que servira como laboratório para implementação de alguns dos 
módulos do Sistema IMPLANTA apresentados pelo Coordenador da COA, que nenhum 
CAU/UF possui adesão até o momento. 

 

8 Informes das entidades em relação a concurso (Curitibano) 

Fonte Coordenador da COA 

Encaminhamento O Coordenador da COA WALTER GUSTAVO LINZMEYER realizou um informe sobre 
uma denúncia recebida e que movimentou o IAB/PR e SindARQ/PR sobre o edital de 
concurso para o projeto de reforma da sede do Clube Curitibano. Ainda segundo o 
coordenador, chegaram à conclusão de enaltecer o trabalho de desenvolverem um 
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concurso de arquitetura, mas chamados à atenção três pontos importantes junto ao 
edital, sendo estes, a falta de distinção das premiações entre os participantes que 
poderiam ser alunos ou profissionais recém-formados de Arquitetura e Urbanismo, o 
segundo ponto fez referência ao júri responsável pela análise das propostas que não 
foi divulgado com antecedência e por último o valor baixo da premiação que somava 
a montante de RS 10.000,00 (dez mil reais) para um projeto que chegava aos 600m² 
entre paisagismo, área interna e externa. Encerrou seu relato informando que o 
escritório responsável pela organização do concurso se mostrou bem receptiva para 
adequação dos itens apontados e que chegaram a tentar contato com o CAU/PR na 
gestão anterior, mas que tiveram dificuldades de comunicação. O Presidente MILTON 
CARLOS ZANELATTO parabenizou a iniciativa e declarou se tratar de um bom exemplo 
de como muitas vezes um simples contato, sem a necessidade de se acionar os 
envolvidos juridicamente pode trazer bons resultados. O Coordenador da CEP ORMY 
LEOCÁDIO HÜTNER JUNIOR reforçou as palavras do presidente, e que esse é o 
caminho para fomentar a adesão à concursos de arquitetura, e evidenciou que deve 
se estender a mão para que a correção ocorra, mas que a não adequação também 
pode, aí sim, envolver uma intervenção maior do CAU/PR 

 

9 Relato sobre a Comissão Temporária das Sedes 

Fonte Coordenador da COA 

Encaminhamento O Coordenador da COA WALTER GUSTAVO LINZMEYER relatou que a Comissão 
Temporária das Sedes realizou duas reuniões até o momento e um dos assuntos que 
mais chamaram a atenção durante os encontros, foi em relação ao incêndio da Sede 
Regional de Londrina, que apesar de todos os trâmites e a aprovação plenária para o 
pagamento das indenizações aos proprietários das lojas adjacentes ao escritório do 
CAU/PR que sofreram prejuízos materiais, o pagamento não ocorreu por falta de 
ordem de pagamento ou de ato administrativo. Isso ocorreu porque o fluxo de 
processos internos do CAU/PR a despeito da deliberação plenária, não ocorreu da 
forma como deveria, o que poderia incorrer até mesmo em processos futuros contra 
o CAU. Relatou ainda que houve a tentativa de se ouvir o proprietário dos imóveis em 
uma ocasião, mas que devido ao ruído causado pela falta de pagamento, o mesmo 
não foi amistoso e nem receptivo para comparecer na reunião. Por fim, declarou ser 
importante que o tema seja encaminhado para a próxima plenária, com o intuito de 
informar aos demais conselheiros sobre a atual situação da questão. O Presidente 
MILTON CARLOS ZANELATTO reforçou a necessidade de se levar o item à plenária, 
haja visto que os proprietários estão impossibilitados de exercerem suas rotinas de 
trabalho, e até o momento não foram ressarcidos dos prejuízos sofridos, o que em 
uma situação normal já seria difícil, se amplifica em razão da pandemia por qual o pais 
passa. O presidente complementou ainda que está sendo realizado um esforço para 
que os pagamentos sejam efetuados o quanto antes, de forma a proteger o CAU/PR 
de futuros desdobramentos jurídicos. O Coordenador da COA WALTER GUSTAVO 
LINZMEYER salientou ainda sobre a negligência desempenhada pela gestão anterior 
no tocante a este assunto pelo não cumprimento ao deliberado em plenária e pela 
falta de diligência ao alocar recursos orçamentários junto a reprogramação 
orçamentária para tratar do assunto, o que incorreu em problemas para resolução do 
problema pela gestão atual. Por fim pediu o registro de que a situação poderia 
ocasionar em processo de improbidade administrativa, e a necessidade de se apurar 
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internamente os responsáveis do quadro efetivo do CAU pelo não atendimento da 
demanda. Não houveram outros encaminhamentos sobre o tema. 

 

10 Guia ODS IAB 2ª Edição 

Fonte Coordenador da COA 

Encaminhamento O Coordenador da COA WALTER GUSTAVO LINZMEYER fez uma breve apresentação 
sobre a segunda edição do Guia do IAB sobre as ODS de projetos de arquitetura e de 
planejamento urbano, e destacou a importância de se disseminar projetos que 
possam se enquadrar em qualquer um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, 
por isso realizou um apelo para que o guia fosse disponibilizado no site do CAU/PR e 
encaminhado para todos os interessados a inscreverem seus projetos, que poderão 
ser divulgados junto ao Congresso Mundial de Arquitetos que ocorre este ano. O 
Presidente MILTON CARLOS ZANELATTO manifestou positivamente pela divulgação 
no site do CAU/PR e que irá encaminhar também para todos os conselheiros.  

 

11 Site CAU/PR 

Fonte Coordenador da COA 

Encaminhamento O Coordenador da COA WALTER GUSTAVO LINZMEYER relatou um erro de pagina 
inexistente ou de material não disponível, encontrado no site do CAU/PR ao tentar 
acessar os materiais relativos ao Observatório Paraná Urbano e Câmaras Técnicas, 
segundo o mesmo, não soube dizer se o erro persiste ainda como um reflexo do 
ataque hacker ao servidor do CAU/BR que atende o CAU/PR. O Coordenador 
complementou ainda dada a importância de documentos como estes que tem caráter 
comprobatório das ações e medidas tomadas pelo CAU/PR, e fazem parte da história 
da autarquia. Fez ainda um apelo para que fossem levantados os motivos de todo este 
material não estar mais disponível e até posteriormente a isso a verificação de uma 
possível remodelagem na forma de se apresentar todo o material. O Presidente 
MILTON CARLOS ZANELATTO complementou que o site do CAU/PR perto de outros 
CAU/UF está bem desatualizado, inclusive não é responsivo para se tornar 
minimamente acessível por intermédio de smartphones e que além disso seria 
realizado um “pente fino” para averiguar todas as situações apontadas, mas que de 
maneira nenhuma o site poderia falhar na entrega de informação, pois a lei da 
transparência também se vale não só do informe dos gastos, mas também da 
moralidade dos gastos. O Coordenador da CEP ORMY LEOCÁDIO HÜTNER JUNIOR 
reforçou as colocações, e pediu que fosse realizado uma revisão dos ruídos de 
comunicação que tem ocorrido, para apurar quais as causas para corrigir e “blindar” 
a autarquia de que isto venha a ocorrer no futuro. Não houveram outros 
encaminhamentos sobre o tema. 

 
 
 
 
 
 

 

 
MILTON CARLOS ZANELATTO GONÇALVES 

Presidente do CAU/PR 

 
PAOLA MARTINS BASTOS 

Assistente-Relatora 
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