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ORDEM DO DIA 

SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA 10/2022 CPFI-CAU/PR 

 

DATA 24 de outubro de 2022 (segunda-feira)  HORÁRIO   14:55 hs ás 18:55 hs   

LOCAL Modalidade Híbrida: presencial no Escritório Regional do CAU/PR, localizado na Rua Paranaguá, nº 300 na 

cidade de Londrina/PR e de modo virtual através do seguinte link Teams: https://teams.microsoft.com/_#/pre-

join-calling/19:meeting_MTUyMDgyMGQtODliMy00ODkwLTgyOTAtNGYzODVkZTVhYjg5@thread.v2 

 

 

PARTICIPANTES 

 Idevall dos Santos Filho / Membro 

 Antonio Ricardo Sardo / Membro  

 Jeancarlo Versetti   

Coordenador-Titular  

Coordenador - Adjunto  

Conselheiro-Suplente 

 João Eduardo Dressler  

 Ana Paula Mocelin Amaral 

Gerente Contábil-Financeiro 

Coordenadora Contábil-Financeira 

ASSESSORIA  Patrícia Ostroski Maia  - Setor Financeiro 

 
1 APROVAÇÃO SÚMULA RO 09/2022 CPFI 

Fonte CPFI-CAUPR   

Relator Coordenador Idevall dos Santos Filho  

Encaminhamento a 9ª Reunião Ordinária CPFI-CAU/PR foi realizada em 26/09/2022 (segunda-feira) na modalidade 
presencial na Sede do CAU/PR, sito na Av. Nossa Senhora da Luz, nº 2530 em Curitiba/PR a qual 
foi secretariada pela Assistente de Comissão Patricia Ostroski Maia e regida pelo Coordenador 
Idevall dos Santos Filho. A Sessão contou ainda com a participação dos Conselheiros Titulares 
Antonio Ricardo Sardo, Jeancarlo Versetti e dos seguintes colaboradores: Gerente Contábil-
Financeiro João Eduardo Dressler Carvalho e Coordenadora Contábil-Financeiro Ana Paula 
Mocelin Amaral. Após análise pelos Coordenadores das Comissões na 57° Reunião do Conselho 
Diretor, foram recomendadas as seguintes alterações no item 9 da Ata 09 CPFI:  
1.1) ONDE SE LÊ:9. INFORMATIVO QUÓRUM REUNIÕES COMISSÕES: considerando as 
alegações efetuadas em plenárias anteriores pelo Conselheiro Maughan Zaze de que parte das 
reuniões de comissões da Gestão 2015-2017 foi realizada sem cumprimento do quórum 
necessário, a CPFi-CAU/PR esclarece os seguintes tópicos:  
a) neste período, o Regimento Interno 2014 vigente era o previsto na Deliberação CAU/PR nº 016 
de 14/06/2014 aplicável até 13/12/2017 quando da sua revogação pela DPOPR 075-01/2017 
(Regimento 2017);  
b) considerando o art. 43 do Regimento Interno 2014, as comissões ordinárias CPFI, COA, CED e 
CEF do CAU/PR eram constituídas por 03 (três) Conselheiros-Titulares e 03 (três) Suplentes 
enquanto a CEP possuía 04 (quatro) Conselheiros-Titulares e 04 (quatro) Suplentes — todos 
eleitos pelo Plenário na I a sessão do ano conforme Reunião no 040 CAU/PR de 12/01/2015 
realizada em Curitiba/PR: * Art. 43. As comissões ordinárias serão constituídas por, no mínimo, três (03) 

conselheiros, eleitos pelo Plenário na primeira reunião do ano; Art.44. As Comissões escolherão, na primeira reunião 

a ser convocada pelo Presidente do CAU/PR, entre seus membros Conselheiros, os seus coordenadores. 
c) o § 7° do art. 43 determinava o início das reuniões de comissões com a presença mínima de 
metade mais I (um) dos Conselheiros em exercício e participantes, isto é, 03 (três) membros 
considerando os assessores que compunham o quórum embora sem direito a voto. Já as 
deliberações eram determinadas pela maioria dos conselheiros votantes - fato este corroborado 
pelo art. 136: * § 7". As reuniões de Comissões só poderão ser iniciadas com a presença mínima de metade mais I 

(um) dos Conselheiros em exercício e participantes, e as deliberações tomadas por maioria simples de votos. O quórum 

para instalação e funcionamento de reunião de comissão ordinária corresponde ao número inteiro imediatamente 

superior à metade de seus integrantes.  

d) o § 6° do art 43 permitia a participação de convidados sem direito voto mas somente na 
condição de ouvinte: "a comissão pode incluir conselheiro titular na condição de membro convidado temporário, 

por determinação do Plenário, Presidência ou da própria comissão, sem direito a voto e nem a suplência.  
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Diante do exposto, a CPFI ressalta que as sessões anteriores de todas as comissões do CAU/PR 
obedeciam ao previsto no Regimento Interno 2014 deliberado pelos próprios conselheiros sem 
incidência de irregularidades ou ilegalidades. 
1.2) LEIA-SE: 9. INFORMATIVO QUÓRUM REUNIÕES COMISSÕES: considerando as 
alegações efetuadas na Plenária 145ª de 26/07/2022, na qual o Conselheiro Maughan Zaze 
declarou que parte das reuniões da CPFI na Gestão 2015-2017 foi realizada sem cumprimento do 
quórum necessário, a CPFi-CAU/PR esclarece o seguinte:  
a) neste período o Regimento Interno 2014 vigente era o previsto na Deliberação CAU/PR nº 016 
de 14/06/2014 - aplicável até 13/12/2017 quando da sua revogação pela DPOPR N° 075-01/2017 
(Regimento Interno 2017);  
b) considerando o art. 43 do Regimento Interno 2014, as comissões ordinárias CPFI, COA, CED e 
CEF do CAU/PR eram constituídas por 03 (três) Conselheiros-Titulares e 03 (três) Suplentes 
enquanto a CEP possuía 04 (quatro) Conselheiros-Titulares e 04 (quatro) Suplentes – todos eleitos 
pelo Plenário na 1ª sessão do ano conforme Reunião nº 040 CAU/PR de 12/01/2015 realizada em 
Curitiba/PR: * Art. 43. As comissões ordinárias serão constituídas por, no mínimo, três (03) conselheiros, eleitos 

pelo Plenário na primeira reunião do ano; Art.44. As Comissões escolherão, na primeira reunião a ser convocada pelo 

Presidente do CAU/PR, entre seus membros Conselheiros, os seus coordenadores. 

c) o § 7º do art. 43 determinava o início das reuniões de comissões com a presença mínima de 
metade mais 1 (um) dos Conselheiros em exercício E participantes, isto é, 03 (três) membros. Já 
as deliberações eram determinadas pela maioria dos conselheiros votantes – fato este corroborado 
pelo art. 136: * § 7º. As reuniões de Comissões só poderão ser iniciadas com a presença mínima de metade mais 1 

(um) dos Conselheiros em exercício e participantes, e as deliberações tomadas por maioria simples de votos; art. 136. 

O quórum para instalação e funcionamento de reunião de comissão ordinária corresponde ao número inteiro 

imediatamente superior à metade de seus integrantes 

d) o § 6º do art 43 permitia a participação de convidados sem direito voto mas somente na 
condição de ouvinte: “a  comissão pode incluir conselheiro titular na condição de membro convidado temporário, 

por determinação do Plenário, Presidência ou da própria comissão, sem direito a voto e nem a suplência. 

Diante do exposto, a CPFI ressalta que as sessões anteriores de todas as comissões do CAU/PR 
obedeciam ao previsto no Regimento Interno 2014 deliberado pelos próprios conselheiros sem 
incidência de irregularidades ou ilegalidades – ressaltando a prescrição do prazo para tais 
questionamentos visto a aprovação dos fatos e atos pelo CAU/BR e TCU (Tribunal de Contas da 
União). Após correções, a Súmula foi aprovada pelos Conselheiros Idevall dos Santos Filho, 
Antonio Ricardo Sardo e Jeancarlo Versetti por unanimidade sem ressalvas, mas somente 
orientações aos setores pertinente 

 
2   EXTRA-PAUTA 

Fonte CPFI-CAUPR   

Relator Coordenador Idevall dos Santos Filho  

Encaminhamento Com a devida anuência do Coordenador da Comissão, os temas “Curso de Formação Continuada 
CEF” e “Agendamento Reunião Extraordinária CPFI” serão melhor esclarecidos quando da 
explanação pelos colaboradores e/ou setores responsáveis 

  
3   COMUNICADO: CONTAS AGOSTO/2022 

Fonte CPFI-CAUPR   

Relator Coordenador Idevall dos Santos Filho  

Encaminhamento Após disponibilização da documentação no Repositório CAU/PR em 27/09/2022, a Conselheira 
Licyane Cordeiro encaminhou e-mail ao Coordenador da Comissão na data de 05/10/2022:  
Em qua, 5 de out de 2022 17:24, Licyane Cordeiro <cons.licyane.cordeiro@caupr.gov.br> escreveu: olá, gostaria de 

esclarecimento com relação a esses pagamentos, pois consta como pagamento ao conselheiro.  Ele no caso é ex 

conselheiro, como ele teria direito a diárias. Também gostaria do relatório dele de participação do evento o qual foi 

convocado. Att.”  * 09/08/2022 - LIQ. ELETR. - Pagamento de Diárias para Luiz Eduardo Bini Gomes da Silva – 

Convidado - Recibo 0431/2022 - 1º Fórum - Setor Publico – CAURJ 14/07/2022 14:00 até 14/07/2022 18:00) - A 

pedido da Comissão Temporária do Setor Público, foi feito o convite para o 1º Fórum que irá discutir atuação dos 

arquitetos e urbanistas na Administração Pública R$ 3.156,11 * * 15/08/2022 - LIQ. ELETR. - Pagamento de Diárias 
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para Luiz Eduardo Bini Gomes da Silva – Convidado - Recibo 0444/2022 - Ressarcimento Combustível - DPOPR 

132- 06/2021 1º Fórum - Setor Publico - CAU-RJ (14/07/2022 14:00 até 14/07/2022 18:00) - A pedido da Comissão 

Temporária do Setor Público, foi feito o convite para o 1º Fórum que irá discutir atuação dos arquitetos e urbanistas 

na Administração Pública R$ 1.275,44 

Em 07/10/2022 a Assessoria da CPFI protocolou a demanda via SICCAU sob o n° 1624157/2022 
encaminhando o mesmo para conhecimento da Presidência com os respectivos 
documentos/esclarecimentos e no dia 11/10/2022 enviou a mesma resposta a requerente via e-mail 
“Prezada Conselheira Licyane Boa tarde Em resposta a solicitação de esclarecimentos acerca da participação do 

Convidado Luiz Eduardo Bini no evento "Fórum Público CAU/RJ" segue em anexo a documentação pertinente para 

fins de comprovação: a) conforme citado na letra h, item 5 da Sumula RO 09/2022 CPFI.CAU/PR, a própria comissão 

apontou a necessidade de correção da categoria "conselheiro" para “CONVIDADO" visto que a mesma foi 

equivocadamente cadastrada no SISPAD na abertura do processo. Do mesmo modo, este item encontra-se igualmente 

retificado no Fluxo de Despesas do mês de Agosto/2022 contido no Repositório CAU/PR e Portal da Transparência;   

b) o participante em questão apresentou tanto o "Relatório de Participação no Evento" quanto os demais referentes ao 

Processo de Viagem (convite, autorização, recibos, formulários...). Havendo dúvidas ou necessidade de informações 

complementares estamos a disposição.  Att.te” 

  
4   PROPOSTA DELIBERAÇÃO CPFI.CAU/PR /APROVAÇÃO CONTAS SETEMBRO/2022 

Fonte CPFI-CAUPR   

Relator Coordenador Idevall dos Santos Filho 

Encaminhamento Após análise dos documentos e as devidas explanações da Gerência Contábil-Financeiro, a 
comissão efetuou os seguintes questionamentos:  
a) Gráfico de Despesas: inserir comentário quanto a projeção especificada pelo tracejado preto 
visto que a mesma foi suprimida pelo aplicativo Libre Office 
b) Quadro de Receitas: conforme informado pelo Setor Financeiro, a atual taxa de inadimplência 
do CAU/PR é de aproximadamente 36 % (para Pessoas Físicas e Jurídicas)  
c) Quadro Receitas: disponibilidade de R$ 3,5 milhões para reforma da Sede Itupava, podendo o 
mesmo ser readequado conforme necessidade e após informe/parecer da Comissão Sede. 
d) Receitas 2022: previsão de R$ 13 milhões considerando o rendimento das aplicações 
e) Despesas (Sede Curitiba): com a alta na conta de água (R$ 158,41 para R$ 401,61) em 
Setembro/2022, o Setor Administrativo abriu um protocolo junto a concessionária para 
verificação do fato, sendo constatado a existência de um vazamento já reparado. Esta informação 
será repassada à Comissão Sede com a localização exata do ponto de vazamento na edificação 
para apuração de possíveis danos estruturais visto ocorrências anteriores. A CPFI recomenda a 
investigação mais detalhada quanto a existência de avarias elétricas/hidráulicas nos imóveis 
CAU/PR (locados ou de propriedade) bem como a instalação de um sensor de fumaça integrado 
aos alarmes para maior segurança 
f) Quadro de Despesas (Regional Londrina): aumento no valor do aluguel com a respectiva 
DARF. A comissão ressalta que o item “Manutenção do Imóvel” deverá ser incluído de modo 
permanente no “Comparativo de Despesas Regionais” ainda que não haja gastos para fins de 
padronização das atividades e alerta quanto aos itens obrigatórios de manutenção anual (ex: 
extintores de incêndio)  
g) Gastos Comerciais: após nova licitação a empresa Prime ficou responsável pelo abastecimento 
dos veículos utilizados pelo Conselho 
h) Gastos Setorizados (Despesas Judiciais): o valor de R$ 14.279,53 refere-se a um depósito 
judicial pertinente a uma sentença em 1ª instância do Processo 0000774-97.2020.5.09.0084 
devendo o CAU/PR apresentar recurso. Somente após trânsito em julgado este valor será 
considerado como definitivo para pagamento ou devolvido ao conselho 
i) Fluxo Receitas (Pix dias 12, 14 e 15 de setembro): a GEFIN informou haver dificuldade nestas 
transferências via Banco do Brasil pois a instituição bancária só efetua 01 (um) pagamento diário 
devolvendo os demais 
j) Viagens: para um melhor entendimento dos eventos, as despesas referentes a Voar Turismo 
devem ter as cidades de realização devidamente identificadas, 
Após os esclarecimentos do Gerente Contábil-Financeiro JOÃO EDUARDO DRESSLER 
CARVALHO,  considerando os documentos apresentados, os quais foram conferidos e 
complementados com as devidas informações prestadas pelos responsáveis que os assinaram, esta 
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Comissão opina de modo unânime pela APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINANCEIRO DE 
SETEMBRO/2022” (VER DELIBERAÇÃO N° 030/2022 CPFI-CAU/PR  

 
5  EXTRA-PAUTA: PROJETOS DE FORMAÇÃO E PREMIAÇÃO CEF  

Fonte CEF-CAU/PR    

Relator Coordenador Idevall dos Santos Filho 

Encaminhamento O  Assessor Institucional Antonio Carlos Silva apresentou a Deliberação nº 011/2022 CEF-
CAU/PR, a qual aprovou a organização e realização dos seguintes projetos):  
a) Cursos de Formação Continuada para Arquitetos e Urbanistas: tem por objetivo a promoção de 
treinamentos, palestras e conversas, estimulando a participação de profissionais, docentes e 
estudantes, reforçando atribuições, campos de atividades, práticas e princípios éticos da profissão 
bem como a formação continuada de arquitetos e urbanistas, atendendo a uma demanda objetiva 
pela atualização profissional, além de possibilitar a abertura de novos campos de trabalho e a 
ampliação de sua bagagem sociocultural;  
b) Concurso de Comunicação Visual para o Prêmio de TFG: incentiva a participação de 
estudantes, sendo um instrumento para aproximar estudantes de Arquitetura e Urbanismo do 
Paraná ao Conselho, colaborando também para a divulgação do Prêmio. 
c) Prêmio TFG: visa estimular e difundir a prática do projeto nos Trabalhos Finais de Graduação, 
além da produção de conhecimento científico nos trabalhos de conclusão de curso em Arquitetura 
e Urbanismo no estado, buscando aspectos inovadores e de excelência em sua elaboração;  
Considerando que o valor total estimado para execução do projeto citado no item “A” informado 
pelo Setor de Comunicação é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); a necessidade de verificação 
quanto a dotação orçamentária disponível junto a CPFi-CAU/PR e Setor Contábil-Financeiro para 
continuidade e providências dos citados projetos; que as ações propostas já possuem orçamento 
pré-aprovado para tais fins; que as referidas atividades são de grande relevância para o ensino e 
valorização da Arquitetura e Urbanismo bem como os devidos esclarecimentos da GEFIN, esta 
Comissão opina de modo unânime pela APROVAÇÃO DOS SUPRACITADOS PROJETOS 
CEF (VER DELIBERAÇÃO N° 031/2022 CPFI-CAU/PR). Ainda no tocante a CEF, a CPFI 
aproveita o ensejo para parabenizar a comissão pelo evento ‘Encontro de Coordenadores IES” 
realizado em Curitiba nos dias 14 e 15 de outubro visto a boa repercussão nas redes sociais e 
divulgação entre os profissionais 

 
6  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CPFI 

Fonte CPFI-CAUPR   

Relator Coordenador Idevall dos Santos Filho 

Encaminhamento a ser realizada nos dias 10 e 11 de novembro na modalidade híbrida, das 13 hs as 17:30 hs para 
elaboração da “Programação Orçamentária CAU/PR 2023” com a devida autorização do 57° 
Conselho Diretor e aprovação dos conselheiros membros da comissão. Esta sessão faz-se 
primordial visto necessidade de deliberação em Plenária impreterivelmente no dia 21/11/2022 
para cumprimento do prazo de entrega ao CAU/BR, o qual finda em 24/11/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idevall dos Santos Filho                                                                 Patricia Ostroski Maia 

      AU CAU A 31799-3 PR                                                               Assistente da CPFI-CAU/PR 

                                  Coordenador Titular CPFi-CAU/PR 
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10ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 2022 DA CPFI-CAU/PR 

Modalidade Híbrida- Folha de Votação 

Função Conselheiros 
Votação 

Sim Não Abst. Ausên. 

Coordenador Conselheiro Idevall dos Santos Filho X    

Coord-Adjunto Conselheiro Antonio Ricardo Sardo X    

Membro Suplente Conselheiro Jeancarlo Versetti  X    

Histórico da votação: 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 CPFI-CAU/PR   

Data: 24/10/2022 

Matéria em votação: PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 030/2022 CPFI.CAUPR – APROVAÇÃO CONTAS 

SETEMBRO/2022 

Resultado da votação: Sim (3), Não (0), Abstenção (0), Ausência ( ) de Total de três (03) Conselheiros. 

Ocorrências: Nenhuma 

Assistente: Patricia Ostroski Maia  

Condução Trabalhos: Coordenador Idevall dos Santos Filho 

 

Função Conselheiros 
Votação 

Sim Não Abst. Ausên. 

Coordenador Conselheiro Idevall dos Santos Filho X    

Coord-Adjunto Conselheiro Antonio Ricardo Sardo X    

Membro Suplente Conselheiro Jeancarlo Versetti  X    

Histórico da votação: 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 CPFI-CAU/PR  

Data: 24/10/2022 

Matéria em votação: PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 031/2022 CPFI.CAUPR – APROVAÇÃO PROJETOS DE 

FORMAÇÃO E PREMIAÇÃO CEF-CAU/PR  

Resultado da votação: Sim (3), Não (0), Abstenção (0), Ausência( ) de Total de três (03) Conselheiros. 

Ocorrências: Nenhuma 

Assistente: Patricia Ostroski Maia  

Condução Trabalhos: Coordenador Idevall dos Santos Filho 
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