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SÚMULA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 CPUA-CAU/PR 
 
Data 24 de outubro de 2022 Horário Das 10h às 12h06min 

Local Híbrida; virtual via plataforma Microsoft Teams, e presencial em LONDRINA. 
 

Participantes 

Ormy Leocádio Hütner Junior Coordenador 
Walter Gustavo Linzmeyer Coordenador adjunto 
Maugham Zaze Membro Titular 
Vandinês Gremaschi Canassa Membro Titular 

Assessoria Caori Nakano Assistente da CPUA-CAU/PR 
 
 
 
 

Convidada Jeanne Versari 
Coordenadora do GT do Núcleo Maringá do 
IAB/PR, vencedores do Edital do CAU/BR 
sobre ATHIS 

 
Aprovação da Súmula 

Encaminhamento Não houve. 
 

Comunicações 
Responsável Walter Gustavo Linzmeyer 
Comunicado O conselheiro ORMY, cedeu, por motivos acadêmicos, a coordenação da reunião ao 

Coordenador adjunto Walter Gustavo Linzmeyer, comunicou que iria participar por 
um breve período (entrou às 10h45min e ficou até o final da reunião). 
Por motivo de agenda da CPFi o conselheiro SARDO justificou sua ausência. 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 Relato do Núcleo MARINGÁ sobre ATHIS 
Fonte CPUA-CAU/PR 
Relator Arq. Urb. Jeanne Versari 
Encaminhamento A convidada JEANNE, apresentou os trabalhos feitos em ATHIS do IAB em Maringá, 

que será um modelo para o resto do Brasil, fruto de um edital do CAU/BR de 2021, o 
nome do projeto é “Oficinas para Construção e Capacitação de um Instrumento de 
Diagnostico Habitacional Municipal a partir dos Agentes Comunitários de Saúde: 
conhecer a realidade local para aplicar recursos públicos em ATHIS”. O projeto surge 
de um cenário pós pandemia, onde foi constatada a relação de saúde e habitação, com o 
objetivo de encontrar uma aproximação da Assistência Técnica, da Habitação de 
Interesse Social e da estratégia da Saúde da Família. É uma forma de captar dados para 
conhecer a realidade habitacional para que isso seja subsídios para políticas públicas, 
que engloba a criação de um questionário e a criação uma metodologia e a forma de ser 
operacionalizado. 
A realização e o apoio institucional a equipe de produção estão a cargo: do IAB/PR, 
núcleo Maringá e da Fundação João Pinheiro. 
A parceira institucional local: Prefeitura Municipal de Maringá (por meio da Secretaria 
de Saúde e Secretaria urbanismo e Habitação), IPPLAM, UEM (por meio do 
Observatório das Cidades e o Departamento de Arquitetura e Urbanismo). 
O conselheiro GUSTAVO, solicitou, se possível, o material da apresentação, para que 
fosse distribuído entre os conselheiros e futuramente ser apresentado em uma live ou em 
Plenária. A convidada JEANNE, agradeceu e acordou em encaminhar o material. 
A conselheira VANDINÊS, não pode deixar de mencionar o profissionalismo que teve 
na Cidade, a colaboração de cada um com a sua atribuição, a CPUA-CAU/PR está 
apoiando e acompanhando de perto, inclusive nas ações futuras de escritório de ATHIS 
e Banco de Materiais. 
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1 Relato do Núcleo MARINGÁ sobre ATHIS 
O Conselheiro ORMY vê grandes desdobramentos nesse trabalho, pois tudo está muito 
relacionado Saúde-Habitação-Economia. 
O Conselheiro MAUGHAM acha importante que nos novos editais ficassem bem 
registrado qual é o objetivo, a função, o benefício que isto vai trazer aos arquitetos e 
urbanistas, em si, pois para comunidade em geral está bem claro, pois a maioria dos 
editais sobre ATHIS está focada nas problemáticas que estão sendo atendidas, mas 
relativa aos arquitetos sua parte está sem muita conexão, pois são os profissionais que 
estão participando naquele momento, os que mais ganham com a ação, mas não demostra 
o que tais esforços impactam na comunidade de arquitetura e urbanismo como um todo. 
Demonstrando grande preocupação com a falta de regulação fundiária antes ação efetiva 
de melhorias da ATHIS. 
Segundo a JEANNE o objetivo é incentivar a popularização do arquiteto e urbanista em 
novos campos de trabalho, promovidas com essa aproximação com a saúde. 
Complementando a conselheira VANDINÊS quer captar recursos federais para os 
profissionais que querem trabalhar nessa área, pois pela falta de projeto estes recursos 
voltam para a União ou tem outra destinação. 

  
2 Informações para o Plano de Ação e Orçamento do CAU/PR 2023 
Fonte CPUA-CAU/PR 
Relator Ormy Leocádio Hütner Junior 
Encaminhamento O relator ORMY acha oportuno ter uma deliberação para garantir o orçamento do 

evento internacional para chegar numa estiva estimativa de custo. 
O conselheiro GUSTAVO sugeriu organizar com a agenda da CPUA Nacional, colo-
cando-o como um evento das CPUAs em 2023, uma vez que a CPUA-CAU/PR não teve 
eventos em 2021 e 2022. 
A Comissão DELIBERA: 

1. Solicitar ao Plenário e ao Conselho Diretor a aprovação de reserva 
orçamentaria para que o Evento Internacional seja realizado no mês da Semana 
do Meio Ambiente de 2023, e se possível junto a agenda da CPUA Nacional, 
em Foz de Iguaçu; 

2. Previsão de orçamento para a realização de Reunião Extraordinária; 
3. Elaborar uma Carta com a síntese do evento, a ser encaminhada como 

contribuição a Copenhagen junto ao evento da UIA; 
4. Encaminhar para Presidência para apreciação e encaminhamentos. 

Deliberação nº 11/2022 CPUA-CAU/PR aprovada por unanimidade. 

 
3 Planos Diretores Municipais 
Fonte CPUA-CAU/PR 
Relator Walter Gustavo Linzmeyer 
Encaminhamento O relator GUSTAVO propõe participar do evento em novembro no Rio Grande do Sul, 

1º Trienal do CAU/RS, cujo um dos temas principais será os PDMs e em seguida avançar 
aqui no Paraná. 

 
4 Carta aos Candidatos 
Fonte CPUA-CAU/PR 
Relator Walter Gustavo Linzmeyer  
Encaminhamento O Relator GUSTAVO informa que a principal intenção sobre a publicação e divulgação 

da Carta aos Candidatos foi cumprida pelo CAU/PR e CEAU-CAU/PR, e propõe acatar 
a sugestão do conselheiro MAUGHAM em elaborar e enviar agora a Carta aos Eleitos. 
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5 Acompanhamento Parlamentar 
Fonte CPUA-CAU/PR 
Relator Maugham Zaze  
Encaminhamento O relator MAUGHAM ainda não obteve retorno com relação aos Ofícios da ALEP. 

O conselheiro GUSTAVO sugere oficiar o Gabinete com relação ao andamento dos 
Ofícios solicitados na Deliberação #9/2022 CPUA-CAU/PR e solicitar informe sobre o 
que retorno dos Ofícios ao Relator. 

 
EXTRA PAUTA 

 
6 Alteração na dinâmica da reunião plenária processos administrativos das 

comissões permanentes aprimoramento do CEAU 
Fonte COA-CAU/PR 
Relator Walter Gustavo Linzmeyer  
Encaminhamento O Relator GUSTAVO solicita que todos os conselheiros recebam as Pautas e Demandas 

da COA-CAU/BR encaminhada aos UFs, para que até o dia 30 deste mês enviem 
sugestões e contribuições à COA-CAU/PR para sistematização e contribuições ao BR. 

 
Curitiba (PR), 24 de outubro 2022. 

 
 
 
 
 

 
Coordenador adjunto CPUA-CAU/PR 

CAORI NAKANO 
Assistente da CPUA-CAU/PR 
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9 REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 DA CPUA-CAU/PR 

Videoconferência 

Folha de Votação 1 

Função Conselheiros Votação 
Sim Não Abst. Ausên. 

Coordenador Ormy Leocádio Hütner Junior X    
Coord. Adjunto Walter Gustavo Linzmeyer  X    
Membro Maugham Zaze X    
Membro Vandinês Gremaschi Canassa X    
Membro Antônio Ricardo Nunes Sardo     X 
 

Histórico da votação: 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 CPUA-CAU/PR 

Data: 24/10/2022 

Matéria em votação: Plano de Ação e Orçamento do CAU/PR 2023 

Resultado da votação: Sim (4), Não (0), Abstenções (0), Ausências (1) de um Total (5) 

Ocorrências: Não houve. 

Assistência Técnica: Caori Nakano • Condução dos Trabalhos: Walter Gustavo Linzmeyer 
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