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SÚMULA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COA-CAU/PR • RE 01/2022 
 
Data 07 de novembro de 2022, seg. Horário Das 09h13min às 12h02min 

Local 

Reunião em formato Híbrido – Plenário e Comissões presencialmente na Av. 
Nossa Senhora da Luz, 2530 – Curitiba/PR  e, Virtual – face a pandemia de 
COVID-19, pela plataforma Microsoft Teams, sendo link disponível em: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a86c082c3401149b7b12b6ba9d168d314%40thread.tacv2/16666277
47982?context=%7b%22Tid%22%3a%228e84fea3-95f0-4999-bd94-
e0703c160252%22%2c%22Oid%22%3a%22413f3a1f-c0a7-4740-b792-
a3dad60b8656%22%7d 

 

Participantes 
Walter Gustavo Linzmeyer Coordenador 
Rene Jose Rodrigues Junior Coordenador-Adjunto 

Assessoria Lígia Mara de Castro Ferreira Assistente COA-CAU/PR 
 

ORDEM DOS TRABALHOS 
 
1 Verificação de Quórum 
Responsável WALTER GUSTAVO LINZMEYER 
Encaminhamentos 1) Iniciada às 09h13min, 1ª Reunião Extraordinária COA-CAU/PR 2022, de 

forma virtual, com quórum do Coordenador W. GUSTAVO e Conselheiro 
RENE. 

2) Para fins de histórico registra-se que buscou-se contato com RAFAELA via 
WhatsApp, mas não se obteve êxito. Todavia, acrescenta-se que a 
CONSELHEIRA havia comunicado previamente que talvez não fosse 
possível sua participação, mesmo de forma online, por encontrar-se em 
trânsito fora do país.  

 
2 Comunicações/ Apresentações 
Responsável WALTER GUSTAVO LINZMEYER 
Comunicado 1) W. GUSTAVO comenta que foi alertado por RENE sobre a sobreposição  de 

datas do Encontro Nacional das COA-CAU/UF com a realização das 
RO11/2022 da COA-CAU/PR, bem como a 146ª Plenária CAU/PR. Assim, 
haverá a impossibilidade de participação ou representação da COA-CAU/PR 
no referido Evento.  

2) Sequencia informando sobre solicitação de complementação recebida do 
setor financeiro quando do envio dos formulários dos levantamento dos 
eventos, reuniões extraordinárias e o planejamento de projetos que 
pretendem realizar em 2023, mais especificamente em relação ao Evento  
de nº4 referente ao Encontro COA/ SUL + que será organizado pela COA-
CAU/PR. RODRIGUES sugere a criação de um modelo padrão de ETP para 
responder questões relacionadas à solicitação. O COORDENADOR diz 
verificará a possibilidade de Reunião Extraordinária conjunta com a CPFi 
para discussão da matéria.  

3) Após apresentação do e-mail encaminhando Deliberações e Ofícios da COA 
em 24/10/2022 aos Conselheiros Coordenadores: Eduardo Verri Lopes, 
Ormy Leocádio Hutner Junior, Cláudio Luiz Bravim da Silva, Ideval dos 
Santos Filho e às respectivas Comissões do CAU/PR (CPUA, CEP, CED, 
CEF e CPFi) solicitando inclusão de extrapauta nas reuniões Ordinárias de 
outubro de 2022, bem como, e-mail reforçando a solicitação em 03/11/2022, 
registra-se que não houve contribuições, nem mesmo retorno por parte de 
nenhuma Comissão/ Conselheiro até a presente data.  

 
3 Apresentação da Pauta e/ou Extrapauta 
Responsável WALTER GUSTAVO LINZMEYER 
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Encaminhamentos 1) Após leitura, a Pauta foi  aprovada de forma unânime. 
  

ORDEM DO DIA 
 
1 Contribuições para alteração do Regimento Geral do CAU no tocante 

Funcionamento e Ordenamento das Reuniões Plenárias. 
Fonte Protocolo Siccau Nº1610632/2022 CAU/BR 
Relator WALTER GUSTAVO LINZMEYER 
Encaminhamentos 1) W. GUSTAVO relembra a solicitação as comissões permanentes do CAU/BR 

de contribuições para a otimização dos trabalhos da reunião plenária, no 
tocante à apreciação dos processos administrativos e deliberações 
relacionados às respectivas competências, para ajustes no rito das reuniões 
e implantação de dinâmicas a fim de otimizar o tempo e rendimento, 
principalmente das reuniões virtuais. 

2) Recorda que em conversa com RENE haviam comentado sobre a 
possibilidade de criação e adoção de um aplicativo e timer para uso nas 
votações. 

3) Em discussão sobre a Resolução Nº 139 do CAU/BR (Regimento Geral do 
CAU e Regimento Interno do CAU/BR) LINZMEYER atenta para o disposto 
no § 3º do Art. 30, que disciplina que na falta de manifestação no prazo 
devido sobre participação de conselheiro titular em reunião, missão ou 
evento, será automaticamente convocado o respectivo suplente do 
Conselheiro. Sugere que por cordialidade ao ser apresentada a confirmação 
pelo titular seja sempre copiado o suplente objetivando a ciência do mesmo.

4) Na Sequência foi realizada a leitura do Regimento Interno do CAU/PR e, 
deliberam: 

5) Posto a Deliberação n.º 21/2022 – COA-CAU/PR, sendo aprovada de 
forma unânime, por: 

1) Encaminhar as respectivas sugestões à Presidência do CAU/PR 
para posterior envio ao CAU/BR: 
a) Disponibilizar a possibilidade de utilização de um aplicativo funcional 
de apoio à construção da Pauta/Extrapauta na votação das Reuniões 
Plenárias, devendo este: 
a. Prever uso em smartphones, 
b. Possuir mecanismos que possibilite sincronização em casos de 
ausência de internet e conectividade.  
c. Quando da ausência de conectividade, utilizar-se os métodos 
convencionais (planilhas/ manual) e, posteriormente transmitir os 
dados para o aplicativo; 
b) Dotação de marcador cronológico tipo Timer disponibilizado em tela, 
cronometando os tempos de apresentações, falas, réplicas e tréplicas 
dos participantes, emitindo sinal sonoro ao encerrar o trabalho:  
a. Na abertura do bloco sempre repassar sob forma de lembrete aos 
participantes que existem parâmetros para as falas que deverão ser 
utilizadas, conforme o previsto no Regimento para cada situação; 
b. Prever de forma clara e explícita, no parágrafo único do Art.37 do 
Regimento Geral, possibilidade de ocorrência de reuniões em formato 
híbrido/ misto; 
c. Desde que justificada através de manifestação no início da Reunião 
até a leitura de Verificação de quórum, sempre admitir o exercício da 
titularidade pelo Suplente quando não for possível da presença do 
Titular, por motivo de força maior em que não foi possível o envio de 
convocação/ cumprimento dos trâmites previstos no Regimento. 
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2 Contribuições para informações acerca dos requisitos necessários para a 
inserção e tramitação de documentos pertinentes a processos nos 
sistemas do CAU, bem como proposta de padronização. 

Fonte Protocolo Siccau Nº1614494/2022 CAU/BR 
Relator WALTER GUSTAVO LINZMEYER 
Encaminhamentos  1) W. GUSTAVO apresenta a Deliberação Plenária DPOBR Nº 0120-09/ 2022 

referente a Acordo de Cooperação Técnica com a finalidade de autorizar a 
Cessão do direito de uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI - 
sistema público utilizado pela Justiça criado pelo Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região - TRF-4). Explica que no ano passado a COA-CAU/BR propôs 
visando a melhoraria do Siccau, que apresentava vários problemas na 
época, adoção do SEI ou através do SGI ou IMPLANTA.  

2) Posteriormente a COA-CAU/BR através da Deliberação nº 15/2022, 
solicitou ao CSC a elaboração de parecer acerca da viabilidade do 
estabelecimento de numeração nacional nos processos, principalmente 
aqueles passíveis de recurso junto ao CAU/BR, quando da sua inserção 
nos softwares utilizados pelo CAU; e de tramitação digital de processos, de 
forma padronizada, disponibilizada a todas as autarquias do CAU.  

3) Assim, o CAU/BR objetivando possibilidade de melhor aproveitamento das 
ferramentas e funcionalidades do SEI e/ ou SGI, para atender demandas 
administrativas existentes e as que possam ser implantadas no CAU 
solicita através do Ofício Circular nº 053/2022 encaminhamento, por parte 
das comissões permanentes deste CAU/UF, de informações acerca dos 
requisitos necessários para a inserção e tramitação de documentos 
pertinentes a processos de sua competência, nos sistemas do CAU, com 
proposta de padronização para cada um, quando cabível.  

4) E, após análise dos CONSELHEIROS dos pontos frágeis e favoráveis do 
Sistema, embasada nos processos cadastrados em protocolos Siccau, 
deliberou-se:      

5) Posto a Deliberação n.º 22/2022 – COA-CAU/PR, sendo aprovada de 
forma unânime, por: 
a) Encaminhar as respectivas sugestões à Presidência do CAU/PR para 
posterior envio ao CAU/BR:  
I. Que haja busca contínua por sistema paralelo (SGI, SEI ou qualquer 
outro) para a montagem dos processos. Mas, que no Siccau seja possível 
ao montar o processo, que o sistema configure em escalas documentos, 
no formato retrato ou paisagem, maiores que A4, utilizando apenas área 
livre de trabalho (A4) para que não haja sobreposição de paginação, 
marcas d’água, cabeçalhos, rodapés e outros.  
II. Melhorar o sistema de busca dos protocolos, considerando que não há 
possibilidade de buscar o assunto do protocolo exceto pelos dados exibidos 
em tela. Disponibilizando um campo de busca tipo Google Search, 
buscando o arquivo também pelo conteúdo. Podendo-se utilizar despacho 
tanto na exibição em lugar da descrição, quanto na busca por conteúdo.  
III. Disponibilizar funcionalidade para o Protocolo de Origem ou Principal – 
como um “Protocolo Pai” – juntamente aos protocolos vinculados a este – 
“Protocolos Filhos” – serem emitidos no mesmo ato de se ‘Montar um 
Relatório’ – ferramenta já existente que junta num único PDF/ Arquivo, 
todas as páginas e documentos relacionados aquele Protocolo. Com isto 
se evita perdas de dados ou documentos vinculados, além de aumentar a 
eficiência diminuindo a necessidade de buscar Protocolo a Protocolo e 
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2 Contribuições para informações acerca dos requisitos necessários para a 
inserção e tramitação de documentos pertinentes a processos nos 
sistemas do CAU, bem como proposta de padronização. 

mandá-los ser “Montados”, vinculado-os ao Protocolo Principal (Pai), 
dando a opção de serem montados todos juntos (Pai e Filhos) ou somente 
o Principal, desdobrando o assunto nos casos em que todos os Protocolos 
são pertencentes a um único processo (em que todos estão vinculados); e  
IV. Disponibilidade de criar vários protocolos do mesmo assunto vinculados 
dentro de um protocolo origem, mas destinado a vários setores. E, quando 
tramitado o protocolo vinculado ao determinado setor, somente o setor do 
protocolo origem e o setor destino do vinculado tenham acesso. Mas, ao 
retorno do vinculado ao origem, todos os vinculados comporiam um único 
processo e, ao tramitar o origem, os vinculados seriam tramitados 
automática e conjuntamente com o origem. 

 
3 Contribuições sobre a proposta de alteração do Regimento Geral do CAU 

quanto à realização de reuniões ampliadas dos CEAU-CAU/BR e CEAU-
CAU/UF. 

Fonte Protocolo Siccau Nº1614711/2022 CAU/BR 
Relator WALTER GUSTAVO LINZMEYER 
Encaminhamentos  1) O COORDENADOR após explanação de forma generalizada da matéria, 

citando Deliberação nº 60/2022 COA-CAU/BR, que destaca a necessidade 
da ampliação dos debates entre as Autarquias do CAU e as diversas 
entidades e associações profissionais, relacionadas ao campo de atuação 
dos arquitetos e urbanistas,  e concomitantemente solicita o envio tanto aos 
CAU/UF, quanto aos  CEAU-CAU/UF, quando instituídos, da proposta de 
alteração do Regimento Geral do CAU quanto à realização de reuniões 
ampliadas dos CEAU-CAU/BR e CEAU-CAU/UF, para contribuições; 
rememorando alguns apontamentos sugeridos na reunião anterior e  
delibera: 

2) Posto a Deliberação n.º 23/2022 – COA-CAU/PR, sendo aprovada de 
forma unânime, por: 
1) Encaminhar as respectivas sugestões à Presidência do CAU/PR para 
posterior envio ao CAU/BR: 
a) Criar regras visando expandir a participação também de entidades 
mistas, inclusive de âmbito municipal, com as seguintes condições:  
i) Que a maior parte dos membros de sua diretoria sejam arquitetos e 
urbanistas, e que o presidente ou seu representante da entidade junto ao 
CEAU-CAU/UF seja arquiteto e urbanista; 
ii) Que as pautas debatidas sejam referentes à Arquitetura e Urbanismo, e 
não a outras profissões; e  
b) Criar critérios que permitam estender a outras entidades (que apesar de 
não serem de nível estadual, fazem parte do estado) a comporem o 
Colegiado e a contribuir com as questões para o fortalecimento da classe.  

 
4 Sugestões de matérias pertinentes ao tema do Encontro Nacional das 

COA-CAU/UF, bem como propostas de plano de trabalho para 2023. 
Fonte Protocolo Siccau Nº 1614343/2022 CAU/BR 
Relator WALTER GUSTAVO LINZMEYER 
Encaminhamentos  1) Após levantamento da matéria, delibera encaminhar ofício e demais 

documentos da Comissão.  
2) Retornar via Ofício n.º 04/2022 – COA-CAU/PR, o convite do 7º Encontro 
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4 Sugestões de matérias pertinentes ao tema do Encontro Nacional das 
COA-CAU/UF, bem como propostas de plano de trabalho para 2023. 

Nacional das COA-CAU/UF:  
1) Solicitamos informar como contribuições de Pauta os seguintes temas:  

a. Evolução dos Sistemas de Gestão Eletrônica de Documentos, tanto 
via SICCAU, quanto outros possíveis, seja SGI ou SEI, via 
desenvolvimento próprio, editais, chamamentos públicos, ou Acordos 
de Cooperação Técnica; 
b. Plano Estratégico 2023 e 2033 do sistema CAU; e  
c. Debates sobre Tecnologias e Metodologias para Aprimoramento do 
Funcionamento do CAU/BR e CAU/UFs com Ferramentas e Softwares 
mais Intuitivos e de maiores Eficiência e Amigabilidade.  

2) Comunicar à COA-CAU/BR que face o Encontro coincidir com as datas 
de realizações da 11ª Reunião Ordinária COA-CAU/PR e 149ª Plenária 
CAU/PR, não será possível a presença dos Membros da Comissão no 
referido Evento.   

Curitiba (PR), 07 de novembro de 2022. 

Considerando a autorização do Conselho Diretor, a necessidade de ações cautelosas em defesa 
da saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho e a implantação de 
reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações 
prestadas. 

 
 
 
 
 
 

WALTER GUSTAVO LINZMEYER 
Coordenador COA-CAU/PR 

RENE JOSE RODRIGUES JUNIOR 
Coord. Adjunto COA-CAU/PR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAFAELA WEIGERT 
Membro COA-CAU/PR 

LÍGIA MARA DE CASTRO FERREIRA 
Assistente da COA-CAU/PR 

 

 



Comissão de Organização e Administração • COA-CAU/PR 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná • CAUPR.gov.br 
Sede Av. Nossa Senhora da Luz, 2.530 • 80045-360 • Curitiba/PR • Fone: +55(41)3218.0200 

Súmula da Reunião Extraordinária nº 01/2022 – COA-CAU/PR, de 07 de novembro de 2022 6/7 

 

 

8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 DA COA-CAU/PR 
Videoconferência 

 
Folha de Votação 1 

Função Conselheiros 
Votação 

Sim Não Abst. Ausên. 
Coordenador Walter Gustavo Linzmeyer X    
Coord-Adjunto Rene Jose Rodrigues Junior X    
Membro Rafaela Weigert     X 

 

Histórico da votação: 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2022 – COA-CAU/PR 

Data: 24/10/2022 

Matéria em votação: Contribuições para alteração do Regimento Geral do CAU no tocante 
funcionamento e ordenamento das Reuniões Plenárias 

Resultado da votação: Sim (2), Não (0), Abstenção (0), Ausência (1) de Total de três (3) Conselheiros. 

Ocorrências: Nenhuma. 

Asses. Técnica: Ligia M. Castro Ferreira Condução Trabalhos (Coord.): Walter Gustavo Linzmeyer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folha de Votação 2 

Função Conselheiros 
Votação 

Sim Não Abst. Ausên. 
Coordenador Walter Gustavo Linzmeyer X    
Coord-Adjunto Rene Jose Rodrigues Junior X    
Membro Rafaela Weigert    X 

 

Histórico da votação: 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2022 – COA-CAU/PR 

Data: 07/11/2022 

Matéria em votação: Contribuições para informações acerca dos requisitos necessários para a 
inserção e tramitação de documentos pertinentes a processos nos sistemas do CAU, bem 
como proposta de padronização 

Resultado da votação: Sim (2), Não (0), Abstenção (0), Ausência (1) de Total de três (3) Conselheiros. 

Ocorrências: Nenhuma. 

Asses. Técnica: Ligia M. Castro Ferreira Condução Trabalhos (Coord.): Walter Gustavo Linzmeyer. 
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Folha de Votação 3 

Função Conselheiros 
Votação   

Sim Não Abst. Ausên. 
Coordenador Walter Gustavo Linzmeyer X    
Coord-Adjunto Rene Jose Rodrigues Junior X    
Membro Rafaela Weigert    X 

 

Histórico da votação: 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2022 – COA-CAU/PR 

Data: 07/11/2022 

Matéria em votação: Contribuições sobre a proposta de alteração do Regimento Geral do CAU 
quanto à realização de reuniões ampliadas dos CEAU-CAU/BR e CEAU-CAU/UF   

Resultado da votação: Sim (2), Não (0), Abstenção (0), Ausência (1) de Total de três (3) Conselheiros. 

Ocorrências: Nenhuma. 

Asses. Técnica: Ligia M. Castro Ferreira Condução Trabalhos (Coord.): Walter Gustavo Linzmeyer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folha de Votação 4 

Função Conselheiros 
Votação 

Sim Não Abst. Ausên. 
Coordenador Walter Gustavo Linzmeyer X    
Coord-Adjunto Rene Jose Rodrigues Junior X    
Membro Rafaela Weigert     X 

 

Histórico da votação: 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2022 – COA-CAU/PR 

Data: 24/10/2022 

Matéria em votação: Sugestões de matérias pertinentes ao tema do Encontro Nacional das COA-
CAU/UF, bem como propostas de plano de trabalho para 2023  

Resultado da votação: Sim (2), Não (0), Abstenção (0), Ausência (1) de Total de três (3) Conselheiros. 

Ocorrências: Nenhuma. 

Asses. Técnica: Ligia M. Castro Ferreira Condução Trabalhos (Coord.): Walter Gustavo Linzmeyer. 
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