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SÚMULA DA 44.ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DO CAU/PR

DATA 16/08/2021 HORÁRIO 14h00
LOCAL Conferência online

PARTICIPANTES

Milton Carlos Zanelatto Gonçalves Presidente
Thaís Clementina Marzurkiewicz Vice-Presidente
Ideval dos Santos Filho Coordenador CPFI
Constança Lacerda Camargo Coordenadora da CEF
Claudio Bravim Coordenador CED
Walter Gustavo Linzmeyer Coordenador COA
Ormy Leocádio Hutner Junior Coordenador CEP
Lucas Rieke Gerente Geral
Regis Alessander Wilczek Chefe de Gabinete
Edvaneide Amancio de Lima Supervisora de Gabinete
Alessandro Boncompagni Junior Supervisor de Gabinete

Leitura e aprovação da Súmula
Encaminhamento1. O Presidente MILTON CARLOS ZANELATTO GONÇALVES perguntou se havia alguma

consideração a ser feita da súmula nº 43. Sem nenhuma consideração, a súmula foi
aprovada. 

Comunicações
Responsável Presidente
 2. O Presidente  Milton  Carlos  Zanelatto Gonçalves  comunicou que  serão discutidos

assuntos relacionados ao conselho diretor e no final da reunião será definida a pauta
da próxima Plenária.  A  coordenadora  Thais  Clementina Marzurkiewicz  comentou
que recebeu um e-mail do CAU-BR questionando sobre as ações que o CAU-PR tem
tomado em relação a utilização das mídias sociais pelos profissionais. O Presidente
pediu que o Gerente Geral Lucas Rieke explicasse mais sobre o assunto LGPD (Lei
geral de proteção de dados pessoais), comentou que foi conversado com o CAU-BR e
que isso ainda não foi regulamentado, mas a lei já está valendo. O Lucas comentou
sobre o oficio do CAU-BR que foi recebido e sobre as reuniões que foram feitas com
as  empresas  que  fazem  consultoria  de  LGPD.  Ele  abriu  o  formulário  e  mostrou
detalhadamente todas as perguntadas necessárias solicitadas pela empresa. Vai ser
aguardado  um posicionamento do CAU-BR antes  de contratar  qualquer  empresa
para  fazer  essa  assessoria.  Logo  após  foi  feita  a  aprovação  da  Pauta  nº  44.  O
Presidente comentou sobre a PEC 108, sobre a retirada da emenda que pretendia
acabar com o salário mínimo profissional da Arquitetura e Urbanismo e sobre a visita
em Brasília em Pró desta conquista. 

ORDEM DO DIA
1 Elaboração e aprovação da Pauta da Reunião Plenária n.º 133
Fonte Presidência
Encaminhamento O Presidente MILTON CARLOS ZANELATTO GONÇALVES realizou a apresentação da

Pauta  Plenária  nº  134,  que  foi  elaborada  com  base  nos  extratos  de  súmula
encaminhados por cada comissão ordinária. 
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2 Análise Prévia de Minutas
Fonte CED-PR
Encaminhamento O coordenador  Claudio  Bravim comentou  sobre  não  conseguir  contribuir  para  a

análise de Minutas por falta de tempo. 

3 Fórum de Coordenadores  
Fonte CEF-PR
Encaminhamento A  coordenadora  Constança  Camargo  comentou  sobre  o  questionário  que  foi

elaborado aos coordenadores do encontro. O questionário demonstrado a todos e a
coordenadora fez um prevê explicativo sobre o mesmo. Comentou também sobre a
pauta preliminar do encontro e alguns itens foram. A apresentação da CEF e seus
projetos internos, apresentação dos resultados deste formulário e debate sobre o
panorama  das  IES  do  Paraná,  atribuições  profissionais  e  diretrizes  curriculares,
extensão  universitária,  EAD  e  suas  questões  inerentes  a  modalidade  e  registro
profissional,  exercício  profissional  de  coordenadores  e  professores  e  ensino  da
Arquitetura e Urbanismo no atual contexto. O coordenador Walter Gustavo sugeriu
mais alguns itens para serem inclusos no fórum. Como a inclusão da matéria de ética
e  disciplina,  o  ATHIS  como matéria  disciplinar,  a  matéria  de  estatuto  e  cidades,
escritórios modelos e ensino BIM. A data prevista para o fórum é final de outubro. 

4 Deliberação 01/2021 COA-CAU/PR: Ouvidoria 
Fonte COA/PR
Encaminhamento O coordenador  Walter  Gustavo comentou sobre a  primeira deliberação da COA,

sobre consultar  o CAU/BR da necessidade do CAU/UF possuir  em seu quadro de
colaboradores um Ouvidor e se a função de ouvidor pode ser acumulada por um
funcionário de carreira e em que condições. Comentou sobre solicitar o envio de
demais diretrizes e orientações pertinentes aos requisitos. 

5 Deliberação 13/2021 COA-CAU/PR: Pacto Global
Fonte COA/PR
Encaminhamento O coordenador Walter Gustavo explicou sobre como deve ser o encaminhamento da

cópia de documentos as demais comissões para ciência do próprio Pacto Global. Um
desses documentos é um relatório que deve ser feito a cada dois anos e enviado a
ONU e sobre como todos podem colaborar com esse relatório. 

6 Publicações de Atos da Plenária e Comissões 2020
Fonte COA/PR
Encaminhamento O coordenador Walter Gustavo comentou sobre as publicações da COA, que desde

2017  não  publica  seus  Atos,  dentre  outras  comissões  também estão  em atraso.
Questionou sobre alguns documentos anteriores estarem parcialmente assinados,
faltando algumas assinaturas  e sobre como será o levantamento para solucionar
essas publicados de Atos pendentes. O gerente geral Lucas Rieke explicou sobre as
publicações pendentes e comentou que a maioria delas está em atraso por falta de
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assinaturas.  O  coordenador  Walter  Gustavo  também  comentou  sobre  o
levantamento das assinaturas digitais e quais os conselheiros e coordenadores que
não tem ainda a assinatura digital. 

7 Informe Deliberações 16/2021 COA-CAU/PR: Contribuições Regulamento Eleitoral
CAU 

Fonte COA/PR
Encaminhamento O coordenador Walter Gustavo comentou sobre os tramites do processo, que foram

um pouco em cima do prazo, não tendo tempo o suficiente para todas as comissões
analisarem  dentro  do  prazo.  Teve  muitas  mudanças  de  coordenadores  das
comissões e isso também afetou o processo no prazo estipulado. 

8 Aprovação Contas de junho 2021
Fonte Coordenador da CPFI/PR 
Encaminhamento O coordenador Ideval dos Santos relatou que a aprovação das contas de junho será

aprovada na próxima reunião plenária. 

9 Extra Pauta  

Encaminhamento
Congresso  UIA  –  O  Conselheiro  Walter  Gustavo  comentou  sobre  o  congresso  e
propôs uma linha de ação de eventos do CAU, com discussões pautando os eixos
focado nesse congresso como exemplo. 
Homenagem Paulo Mendes da Rocha – O coordenador Walter Gustavo sugeriu ao
plenário, comentou que a sede do IAB SP, passando por uma reforma, lançou uma
carta ao prefeito de SP sugerindo que a casa mude de nome em homenagem ao
falecido Arquiteto e Urbanista Paulo Mendes da Rocha. 

10 Ordem dos trabalhos 

Fonte Verificação Pauta Plenária 
Encaminhamento O Presidente Milton Carlos Zanelatto fez a leitura da Pauta da Reunião Plenária nº

135, após aprovação a reunião foi encerrada.
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MILTON CARLOS ZANELATTO GONÇALVES
Presidente do CAU/PR

PAOLA MARTINS BASTOS
Assistente-Relatora
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