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SÚMULA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 DA CPUA-CAU/PR 

 

Data 15 de março de 2021 Horário das 09h às 12h 

Local Virtual, plataforma Google Meet  

 

Participantes 

Ormy Leocádio Hutner Junior Coordenador 

Constança Lacerda Camargo Coord-adjunto 

Maugham Zaze Membro Titular 

Rafaela Weigert Membro Titular 

  

Assessoria 

Maria Benedita Honda Assistente da CPUA-CAU/PR 

  

  

 
Ausência(s) justificada(s) 

Conselheiro(a) Paulo Ritter de Oliveira Membro Titular 
Justificativa Ausência justificada 

 
Ausência(s) não justificada(s) 

Conselheiro(a) Antonio Claret Pereira de Miranda Membro Suplente 
Justificativa Ausência justificada 

 
Leitura e aprovação da Súmula da reunião anterior 

Encaminhamento Não houve. 
 

Comunicações 
Responsável Não houve. 
Comunicado Não houve. 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 Projetos Prioritários e Coordenadores (Plano de Trabalho, Cronograma e Plano 

de Ação): 
1. ATHIS - Constança Lacerda Camargo 
2. Acompanhamento Legislativo - Maugham Zaze 
3. ODS e Agenda 2030 – Ormy Leocádio Hutner Junior 
4. Mapa de riscos e Vulnerabilidade – Rafaela Weigert 
5. Planos Diretores - Paulo Ritter de Oliveira 

Fonte CPUA-CAU/PR 
Relator Coordenador Ormy Leocádio Hütner Junior 
Encaminhamento Iniciado os trabalhos pelo coordenador Ormy, encaminhou-se para o as proposições 

sobre os temas:  
Acompanhamento Legislativo: O conselheiro Maughan, coordenador do assunto, 
elencou as ações a serem empreendidas dentro deste tema:  
 
-Ação de verificação mais aprofundada sobre a abrangência da responsabilidade e 
responsabilização advinda das declarações assinadas pelos arquitetos e urbanistas 
durante o processo de análise e aprovação de projetos no sistema eletrônico implantado 
em 2020 pela Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de Curitiba. Foi citado que o 
ASBEA/PR tem procurado tratar do assunto junto à Prefeitura, mas que é fundamental 
a participação do Conselho como órgão representativo de todos os profissionais 
arquitetos e urbanistas. Sobre esta ação houve a sugestão do coordenador Ormy de, se 
for o caso, emitir uma nota de posicionamento conjunto entre CAU/PR e ASBEA/PR. 
 
-Ação de levantamento da situação da participação do CAU/PR nos Conselhos 
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1 Projetos Prioritários e Coordenadores (Plano de Trabalho, Cronograma e Plano 
de Ação): 
1. ATHIS - Constança Lacerda Camargo 
2. Acompanhamento Legislativo - Maugham Zaze 
3. ODS e Agenda 2030 – Ormy Leocádio Hutner Junior 
4. Mapa de riscos e Vulnerabilidade – Rafaela Weigert 
5. Planos Diretores - Paulo Ritter de Oliveira 
Municipais de Urbanismo dos Municípios do Estado do Paraná, com a intenção de repor 
os representantes, e/ou abrir espaço para a participação do CAU/PR nesses municípios. 
Foi citado o caso da Prefeitura de Pinhais que enviou ofício ao CAU/PR informando 
sobre a ausência de representantes do CAU/PR no Conselho daquele município. Neste 
sentido houve a sugestão da conselheira Rafaela de incluir na ação a verificação da 
participação do CAU/PR junto ao PARANACIDADE. Ainda dentro desta ação houve a 
sugestão do conselheiro Ormy de envio de Ofício às prefeituras colocando o CAU/PR à 
disposição para indicar membros para os Conselhos Municipais de Urbanismo. 
 
-Ação de verificação de possíveis legislações de interesse do Conselho em andamento 
nas casas legislativas do Estado e municípios do Paraná. Abordada as possíveis 
dificuldades da ação e a possibilidade de empreender a ação através da Assessora 
Parlamentar do CAU/PR. Sobre esta ação houve a sugestão de convidar a Assessora 
Parlamentar do CAU/PR, Paula, e a advogada Larissa, para estarem presentes na 
próxima reunião e contribuírem para com o desenvolvimento efetivo da ação. 
 
Ainda dentro deste assunto da pauta, a convite do coordenador Ormy, houve a entrada e 
participação do presidente do CAU/PR Milton Carlos Zanelatto Gonçalves na reunião 
da Comissão. O convite deu-se em razão dos membros da Comissão considerarem 
importante ouvir as impressões resultantes das ações empreendidas pela presidência no 
interior do Estado, no sentido de que essas agendas parlamentares possam de alguma 
forma contribuir com o desenvolvimento dos trabalhos da CPUA-PR. 
O presidente Milton informou que foram realizadas duas viagens técnicas pelo interior 
do Estado abrangendo uma agenda interna direcionada a apresentação do gerente geral 
aos funcionários e verificação das demandas nos Escritórios Regionais do Conselho, 
problemas e necessidades.  Outra agenda, mais institucional direcionada aos órgãos 
públicos objetivando o resgate de termos de cooperação técnica e estreitamento de laços 
com as prefeituras, colocando em foco as demandas permanentes das prefeituras que são 
de interesse do Conselho, como os planos diretores por exemplo, onde o CAU tem 
interesse em promover debates. Também, articulação para a promoção de ações de 
capacitação dos profissionais das regiões, no sentido de fornecer uma ponte entre as 
prefeituras e os arquitetos e urbanistas no processo de aprovação de projetos. Promover 
a conciliação da fiscalização dos municípios com a atuação do CAU/PR, principalmente 
quanto ao possível acesso do Conselho às informações sobre obras irregulares. 
Possibilidade de atuação em demandas específicas das prefeituras como orientações 
sobre concurso público. As ações objetivam acordos de cooperação técnica do tipo 
guarda-chuva que possibilitem que o Conselho atue de forma mais abrangente e efetiva. 
O objetivo inicial é abrir as portas de forma institucional com os entes públicos e depois 
avançar em outras pautas mais específicas. Entendemos que há uma ausência de 
arquitetos e urbanistas nos quadros funcionais das prefeituras e isso dá margem para que 
outros agentes desenvolvam atividades que são de arquitetos e urbanistas. 
Com relação ao PARANACIDADE, o presidente Milton informou que o CAU/PR 
pretende construir uma agenda com o órgão, cujo contato inicial já foi realizado pela 
Assessora Parlamentar do CAU/PR, Paula, onde já houve uma reunião com o Sr. Álvaro 
José Cabrini Junior, superintendente do órgão. 
Também foram mencionados contatos efetuados com a Assessora Parlamentar do 
CAU/BR para intermediar junto a deputados do Paraná, possíveis alinhamentos para que 
o CAU/PR possa servir de ponte para viabilizar tratativas relacionadas a legislações de 
interesse dos arquitetos e urbanismos, a exemplo da Resolução CGSIM n° 64/2020 do 
Ministério da Economia. 
Destacou também a dificuldade de se acompanhar todas as casas legislativas do Estado, 
então a ideia é começar onde temos Sede estabelecida, procurando abarcar temas de 
maior relevância, como por exemplo discussões sobre a Ponte de Matinhos, pedágio. 
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1 Projetos Prioritários e Coordenadores (Plano de Trabalho, Cronograma e Plano 
de Ação): 
1. ATHIS - Constança Lacerda Camargo 
2. Acompanhamento Legislativo - Maugham Zaze 
3. ODS e Agenda 2030 – Ormy Leocádio Hutner Junior 
4. Mapa de riscos e Vulnerabilidade – Rafaela Weigert 
5. Planos Diretores - Paulo Ritter de Oliveira 
Contudo, relembra que neste momento está em curso o plano Dos 100 Dias da nova 
gestão do CAU/BR. Finalizado o relato o presidente Milton finalizou sua fala e despediu-
se dos membros da Comissão. 
 
Dando continuidade na reunião a Comissão considerou a necessidade de realização de 
uma reunião extraordinária para dar continuidade na discussão sobre os projetos 
prioritários e desta forma encaminhou para: 
 
1. Informar à presidência a necessidade de convocação para a realização de reunião 
extraordinária da CPUA-PR (2ª Reunião Extraordinária da CPUA-PR) para 
continuidade da discussão. Data sugerida: 26/03/2021 – 9h às 12h. 

 
2 Papel de AUs em certames de Licitações de Técnica e Preço 
Fonte COA 
Relator Coordenador Ormy Leocádio Hütner Junior 
Encaminhamento O coordenador Ormy avaliou que a Nova Lei de Licitações que foi aprovada em 2020 

pelo Senado Federal em substituição à Lei 8666/1993, ainda está em trâmite mas neste 
caso não cabe mais alterações. Informa também sobre a existência de grupo de trabalho 
no âmbito do CEAU e CAU/BR para acompanhar o assunto. 
 
Após discussões e considerações, houve proposição para a elaboração de uma possível 
minuta de modelo genérico de edital de licitação de Técnica e Preço e/ou Concurso 
direcionado às atividades de arquitetura e urbanismo. O material objetiva tornar mais 
acessível, viabilizar e impulsionar a utilização dessas modalidades pelos municípios e 
órgãos públicos que em sua grande maioria atualmente adotam o tipo “menor preço”. O 
conselheiro Maughan ficou responsável pela elaboração de uma minuta inicial. 
 
Para auxiliar na construção da minuta a Comissão considerou proceder o levantamento 
de possíveis materiais para subsidiar os trabalhos e desta forma foi feito o seguinte 
encaminhamento: 
 
1. Solicitar à Assistente da Comissão, a compilação de material relativo às possíveis 
ocorrências envolvendo solicitações ao CAU/PR de orientação e/ou materiais 
orientativos para auxílio em editais de licitação advindos de prefeituras do Estado 
do Paraná. 

 
3 Nota do CAU/PR a respeito de processos participativos em formato Híbrido à CEP 

e à CPUA 
Fonte Conselho Diretor 
Relator Coordenador Ormy Leocádio Hütner Junior 
Encaminhamento Sobre o assunto, após considerações, houve entendimento sobre a necessidade de melhor 

análise e ponderação a respeito da NOTA TÉCNICA 04/2020-MPPR sobre audiências 
presenciais, e do PARECER da OAB-PR sobre audiências virtuais, para posterior 
elaboração de Nota do CAU/PR e possível proposição de formato Híbrido para 
audiências, o que ocorrerá após a conclusão da análise.   
 
Também, a Comissão considerou importante solicitar o apoio da Gerência Jurídica do 
CAU/PR para subsidiar o prosseguimento da análise e desta forma fez o seguinte 
encaminhamento: 
 
1. Solicitar à Gerência Jurídica do CAU/PR análise e parecer sob o aspecto legal sobre 
a possibilidade de formato Híbrido para audiências, considerando a NOTA TÉCNICA 
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3 Nota do CAU/PR a respeito de processos participativos em formato Híbrido à CEP 
e à CPUA 
04/2020 do MPPR sobre audiências presenciais e do PARECER da OAB-PR sobre 
audiências virtuais. 

 
 

EXTRA PAUTA 
 

5 Não houve. 
Fonte Não houve. 
Relator Não houve. 
Encaminhamento Não houve. 

 
Curitiba (PR), 15 de março de 2021. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORMY LEOCÁDIO HUTNER JUNIOR  
Coordenador CPUA-CAU/PR 

MARIA BENEDITA HONDA 
Assistente da CPUA-CAU/PR 

 
 


