
1 de 5

SÚMULA DA 52.ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DO CAU/PR

DATA 18/04/2022 HORÁRIO 14:00 hrs
LOCAL Conferência online

PARTICIPANTES

Milton Carlos Zanelatto Gonçalves Presidente
Thaís Clementina Marzurkiewicz Vice-Presidente
Claudio Luiz Bravim Coordenador CED 
Eduardo Verri Lopes Coordenadora da CEF
Ormy Leocádio Hutner Coordenador CEP 
Rene José Rodrigues Junior Coordenador-Adjunto da COA
Ideval dos Santos Filho Coordenador do CPFi
Lucas Rieke Gerente Geral
Regis Alessander Wilczek Chefe de Gabinete
Paola Martins Bastos Supervisora de Secretaria 
Edvaneide Amancio de Lima Supervisora de Gabinete
Alessando Boncompagni Junior Supervisor de Secretaria

Leitura e aprovação da Súmula
Encaminhamento1. Após  o  Presidente  MILTON  CARLOS  ZANELATTO  GONÇALVES  perguntar  se  todos

haviam recebido as  súmulas  de  números  49  e  51,  as  mesmas  foram aprovadas,
dando continuação a reunião. 

Comunicações
Responsável Presidente
 2. O Presidente Milton Carlos Zanelatto Gonçalves relatou brevemente sobre a plenária

e todos os eventos que ocorreriam em Maringá. Informou também que teria sido
feita a portaria de nomeação do ouvidor e que o ouvidor já estaria presente na
plenária de Maringá.

ORDEM DO DIA
1 Relato do Coordenador – Protocolo 1355910.2021 / Reunião Extraordinária
Fonte CED/PR
Encaminhamento O  coordenador Cláudio  Bravim  relatou  se  tratar  de  um  caso  gravíssimo  que

envolveria fraude de assinatura do ex-sócio em licitações e demais eventos após
distrato da sociedade, onde se estaria analisando o processo na comissão, que seria
necessário contratação de perito para análise correta da questão, que o processo
estaria correndo na justiça comum. Perguntou se aguardaria o resultado da justiça
comum ou se colocaria a questão como exclusividade do CAU. Caso se comprovasse
crime, o CAU teria que realmente punir exemplarmente. O Presidente Milton Carlos
Zanelatto Gonçalves complementou que o processo teria sido levado ao conselho
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diretor  porque  teria  indícios  graves  de fraudes documentais  recorrentes,  que  se
comprovado poderia levar à pena máxima na comissão de ética, motivo pelo qual
haveria  necessidade  de  respostas  à  sociedade  de  que  o  processo  não  caducaria
dentro do conselho, que seria um processo de tramitação longa, que a ouvidoria do
CAU/BR teria orientado que se encaminhasse para parecer da ouvidoria para que
instruísse o processo e que fosse analisado como prioridade em relação a outros
casos,  para  que  em  seguida  se  desse  sequência  de  acordo  com  a  instrução.  A
coordenadora Thaís Marzurkiewicz ponderou que o melhor caminho seria realmente
o encaminhamento para o CAU/BR. O coordenador Ideval dos Santos questionou se
nos referidos documentos teria algum tipo de chancela de cartório que identificasse
a assinatura,  que seria  uma forma de  conferência  das  assinaturas.  O Presidente
Milton  Carlos  Zanelatto Gonçalves  informou que  na carteira  do CAU/PR se  teria
cartão de assinatura dos arquitetos. Relatou brevemente sobre futura contratação
de curso de perícia para que se capacitasse funcionários para análise pericial, mas
que por orientação da ouvidoria seria melhor que se contratasse um perito para que
emitisse  um  laudo,  para  que  se  evitasse  dúvidas  no  trâmite  do  processo.  O
coordenador Renê José Rodrigues Junior  questionou sobre a preocupação com a
falsificação da assinatura se sairia do mérito do CAU. O Presidente Milton Carlos
Zanelatto Gonçalves explicou que o denunciante teria aberto processo ético contra a
arquiteta,  sócia da empresa,  que se faria  análise da profissional  de ter  fraudado
assinatura do colega,  que se teria a parte criminal  que seguiria na justiça,  que a
preocupação do CAU seria dar os starts necessários para que se julgasse o processo
dentro  do  prazo  legal  de  cinco  anos,  sem  que  caducasse,  para  preservação  da
imagem do CAU perante a sociedade. O coordenador Cláudio Bravim destacou que
toda a situação deveria ser apurada,  inclusive os erros do denunciante durante a
análise do processo. O Presidente Milton Carlos Zanelatto Gonçalves informou que
se  estaria  aguardando  orientação  da  ouvidoria  do  CAU/BR  para  que  se
movimentasse  e  iniciasse  a  análise  do  processo.  O  coordenador Cláudio  Bravim
colocou  que  se  estaria  com  aproximadamente  duzentos  e  trinta  processos
pendentes,  que  teria  juntado  aproximadamente  cem  processos  com  o  mesmo
assunto, que pretenderia fazer uma reunião extraordinária com a participação do
jurídico para fazer a distribuição dos processos aos conselheiros e relatar o maior
número de processos  possível  com o objetivo de eliminar  as  pendências.  Que a
dificuldade  estaria  no  deslocamento  de  todos  os  envolvidos,  que  se  estaria
pensando em organizar de forma  online. Informou que na fiscalização poderia ser
feita  uma triagem no ato  do protocolo do processo.  O Presidente Milton Carlos
Zanelatto Gonçalves informou que se estaria contratando três estagiários na área de
fiscalização para atuar no desempenho normal da fiscalização,  deixando livres os
demais funcionários para atuação nas comissões. 

2 Relato do Coordenador – Criação dos Fóruns Nacionais  das Comissões / Vídeos
Informativos

Fonte CEP/PR
Encaminhamento O coordenador Ormy Hutner informou que a comissão encaminharia para a plenária

de Maringá a deliberação, retificando a anterior discutida e aprovada em plenária,
sobre a possibilidade de criação de fóruns nacionais das comissões, que todas as
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comissões pudessem ter instância de discussão nos mesmos moldes do fórum de
Presidentes  dos  CAU-UF.  Destacou  que  em  junho  teria  o  segundo  fórum  de
coordenadores em Brasília. Relatou brevemente sobre os vídeos educativos, sobre
como  fazer  denúncias  no  SICCAU  e  também  sobre  os  vídeos  instruindo  as
instituições  de  ensino  sobre  a  criação  e  regularização  das  empresas  juniores  e
escritórios  modelo,  e  questionou  se  os  vídeos  estariam  na  pauta  para  serem
produzidos e divulgados o quanto antes, para que se pudesse iniciar a fiscalização. O
Presidente Milton Carlos Zanelatto Gonçalves informou que os vídeos informativos
ainda não teriam sido produzidos, que estaria com algumas demandas de vídeos a
serem executados.   Estaria também reestruturando a gerência de comunicação e
que cobraria sobre calendário de previsão sobre o tema para que se pudesse iniciar
a  sequência  das  fiscalizações.  O  Presidente  Milton  Carlos  Zanelatto  Gonçalves
ressaltou a importância da criação dos fóruns nacionais de comissões para que se
tivesse um nivelamento em ações nacionais.

3 LGPD
Fonte COA/PR
Encaminhamento O coordenador Rene José Rodrigues Junior informou que na última reunião teria tido

a  apresentação  da  empresa  que  trabalharia  com  implementação  de  LGPD  e
enfatizou a necessidade e a importância de se ter consultoria externa que realizasse
um treinamento para que se tivesse maior domínio da nova lei. O Presidente Milton
Carlos Zanelatto Gonçalves informou que estaria previsto no plano do ano anterior,
nas diretrizes orçamentárias, a contratação de consultoria e implantação de LGPD,
que teria  que fazer consultoria inicial  para que se pudesse fazer licitação para a
empresa que faria a implantação. 

4 Contas de Fevereiro / Contas de Março / Aprovação do 1º Trimestre / 
Fonte CPFI/PR
Encaminhamento O coordenador   Ideval  dos  Santos  informou que no mês de fevereiro  houve um

aumento das despesas em relação ao mesmo período de dois mil e vinte e um, em
37,74 por cento, aumento de 107,01 por cento se comparado com o mês anterior e
que os principais destaques teriam sido a manutenção das câmeras de vigilância,
pagamento retroativo do acordo coletivo e pagamento da primeira fase de serviços
da  empresa  Bumerangue.  Com  relação  às  receitas,  informou  que  no  mês  de
fevereiro  houve um aumento na arrecadação em 21,94 por cento se comparado a
dois  mil  e  vinte  e  um,  aumento  de  20,47  por  cento  se  comparado  com o  mês
anterior de dois mil e vinte e dois. Informou que o conselho teria tido arrecadação
de 14,73 por cento nos dois primeiros meses se comparado ao ano de dois mil e
vinte e um. Destacou que teria solicitado a inclusão de quantitativos nos quadros
dos  gráficos  de  RRT’s.  Com  relação  às  despesas  da  sede  de  Curitiba,  valor  de
10.406,09,  que também se referia à manutenção das  câmeras  de segurança.  Em
relação ao Jetom e auxílio representação que o CAU/PR iniciará o pagamento das
modalidades em março de dois mil e vinte e dois, a comissão teria solicitado que os
valores  sejam  diferenciados  e  separados  das  diárias  para  melhor  verificação  de
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viagens e eventos do conselho.  Quanto ao decalque dos veículos oficiais, haveria
necessidade de que fosse refeito o serviço, a comissão recomendaria que seja dado
ênfase às futuras caracterizações dos automóveis com utilização de imagens e cores
dando maior destaque para o conselho. Sugeriu que se observasse as fachadas das
regionais, da própria sede, que estariam bem desgastadas, que seria interessante
que  se  fizesse  verificação  nesse  sentido.  Informou  que  a  conselheira Licyane
Cordeiro teria solicitado no dia quatro de abril os recibos para análise de diversas
liquidações, que por motivo de doença teria atrasado alguns envios, que solicitou
que fosse encaminhado pela CPFi, que passasse pela Presidência para conhecimento
e que teria encaminhado uma justificativa informando que o atraso teria ocorrido
por motivo de doença. Questionou se a documentação teria sido encaminhada para
a conselheira Licyane Cordeiro como solicitado. O Presidente Milton Carlos Zanelatto
Gonçalves informou que a documentação teria sido encaminhada à conselheira para
verificação, que confirmaria a informação. 

5 Reunião UniAmérica / Comissão de Equidade / Projeto FNA
Fonte EXTRA PAUTA
Encaminhamento A coordenadora Thaís Marzurkiewicz informou que, no dia quatro do mês de abril,

teria participado de uma reunião na UniAmérica em que teria sido apresentado o
projeto dos alunos de arquitetura e engenharia de um  software de aplicativo  web
que  faria  cálculo  da  tabela  de  honorários  adaptados  à  região,  que  os
desenvolvedores  teriam  pedido  posicionamento  do  conselho  sobre  apoio
institucional, que teria havido questionamento sobre autonomia da Associação dos
Engenheiros e Arquitetos para construir a própria tabela. A  coordenadora  explicou
que estaria colocando para análise do conselho diretor em relação à legalidade do
aplicativo,  solicitando  orientação  com  relação  à  questão  de  projetos  de
universidades.  O  coordenador Eduardo Verri  informou que participou de reunião
com  a  Francine,  assessora  da  CEF,  com  os  coordenadores  de  curso  de
georreferenciamento de imóveis rurais da UniAmérica, que trataria sobre consulta
prévia se o curso daria atribuição profissional para arquitetos ou não, que se teria
orientado que se enviasse ofício para a presidência do CAU-PR para que a consulta
fosse oficial. O Presidente Milton Carlos Zanelatto Gonçalves informou que o CREA
apoiaria  várias tabelas de honorários,  que o CAU teria criado tabela nacional  de
referência  oficial  que  seria  a  tabela  institucionalizada,  que  não  se  teria  como
oficializar  tabela  da  UniAmérica.  O  coordenador Ormy  Hutner  comentou  que  a
tabela do CAU atualmente seria tabela de referência para os profissionais, que não
haveria impedimento de que associações e demais entidades pudessem ter as suas.
O Presidente Milton Carlos Zanelatto Gonçalves informou que se teria lei de salário
mínimo profissional,  que no valor  calculado estaria prevista a obrigatoriedade de
que  o  arquiteto  ganhe  o  salário  mínimo  profissional,  que  existiriam  questões
complexas  que  seriam analisadas  além de  tabelas.  O  coordenador Ormy  Hutner
informou que seria apresentado no fórum de Presidentes o projeto do TABA, que o
projeto  procura  esclarecer  aos  profissionais  recém-egressos  modalidades  de
constituição de pessoa jurídica em todas as modalidades e que incluiria o projeto de
lei do MEP que teria sido construído dentro do CAU/BR. O  coordenador  informou
que se teria pensado em algum tipo de projeto de agenda sistematizada onde se
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pudesse abarcar a questão da ética do exercício profissional, do ensino e formação,
com constituição de evento aberto, para embasamento profissional de estudantes
concludentes do curso e recém-formados e sugeriu que se discutisse o projeto. O
Presidente Milton Carlos Zanelatto Gonçalves ponderou que se poderia preparar um
grupo de trabalho, que o lançamento poderia ser pós-fórum de Presidentes e que na
próxima plenária se colocaria para os conselheiros. O  coordenador Eduardo Verri
destacou  que  a  ação  voltada  diretamente  para  os  estudantes  poderia  ser  mais
efetiva,  que  seria  fundamental  reunir  as  três  comissões  para  que  o  projeto
acontecesse.  O  coordenador Cláudio  Bravim  colocou  a  CED  à  disposição  para
colaborar no desenvolvimento do projeto. Em relação à comissão de equidade, a
coordenadora Thaís  Marzurkiewicz  informou  que  teria  sido  criado  um  grupo  de
todas  as  comissões  do  Brasil  em  que  se  estaria  tentando  criar  uma  cartilha
principalmente  sobre  como  proceder  em  relação  à  questão  de  assédio  e  que
aconteceria  um  seminário  em  São  Paulo  da  comissão  a  nível  nacional  onde  se
debateria sobre o tema. 

6 Ordem dos trabalhos 

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

142, 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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