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ATA DA REUNIÃO Nº 030 (no 04/2014) DO 1 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO – 2 
CAU/PR, REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2014, NO 3 
PLENÁRIO DA SEDE DO CONSELHO DE ARQUITETURA 4 
E URBANISMO DO PARANÁ, EM CURITIBA-PR. 5 
 6 

Aos quatorze dias do mês de Abril do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas e trinta e 7 
quatro minutos, na Sala João Vilanova Artigas, da Sede do Conselho de Arquitetura e 8 
Urbanismo do Paraná, localizada na Avenida Nossa Senhora da Luz, nº 2.530, Alto da XV, 9 
nesta cidade de Curitiba-PR, realizou-se a Sessão Ordinária no 030/2014 (04/2014), do 10 
Plenário do CAU/PR, presidida pelo Arquiteto e Urbanista Jeferson Dantas Navolar - 11 
Presidente do Conselho, tendo como Secretária eu, Mônica de Lacerda Gomara - Assistente 12 
de Plenária do Conselho. A Sessão contou com a participação dos seguintes Conselheiros 13 
Titulares, Arquitetos (as) e Urbanistas ALEXANDER FABRI HULSMEYER, ANDRÉ LUIZ SELL, 14 
BRUNO SOARES MARTINS, CARLOS HARDT, JOÃO VIRMOND SUPLICY NETO, LUIZ BECHER, 15 
MANOEL DE OLIVEIRA FILHO, MARLI ANTUNES DA SILVA AOKI, ORLANDO BUSARELLO e 16 
RICARDO LUIZ LEITES DE OLIVEIRA. Participaram ainda, da presente Sessão, os Conselheiros 17 
Suplentes, Arquitetos e Urbanistas CARLOS DOMINGOS NIGRO, JOÃO CARLOS DIÓRIO e 18 
LUIZ FERNANDO GOMES BRAGA.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 19 
Ficam justificadas, de acordo com o Parágrafo Único do Art. 25 do Regimento Interno do 20 
CAU/PR, a ausência dos Conselheiros Arquitetos e Urbanistas, ELI LOYOLA BORGES FILHO e 21 
GLAUCO PEREIRA JUNIOR.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 22 
Presentes, também, nesta Sessão, os Assistentes contratados, a saber: o Assessor de 23 
Comunicação, Antonio Carlos Domingues da Silva; a Jornalista Maeva Moreira Alves de 24 
Morais; a Assessora Jurídica Cláudia Cristina Taborda Dudeque; a Secretária de Presidência, 25 
Paula Andrea Meira; e eu, Assistente de Plenária, Mônica de Lacerda Gomara.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 26 
I QUÓRUM - Verificado o número legal de Conselheiros presentes, de acordo com o 27 
Regimento Interno do CAU/PR, Art. 62, o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessão, 28 
com os itens a seguir:-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 29 
II REUNIÃO DAS COMISSÕES: As Comissões reuniram-se das nove às doze horas, com pausa 30 
de quinze minutos para coffee-break. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 31 
III ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Tendo em vista que a Ata da Sessão Ordinária no 029 32 
(03/2014) não foi distribuída a tempo aos Conselheiros, o Presidente propõe que sua 33 
aprovação seja adiada para a próxima sessão, o que foi aprovado por unanimidade.-. -.-.-.-.-.-34 
IV PAUTA: Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade a Pauta da Reunião 35 
Ordinária nº 030, a Quarta Reunião Ordinária de 2014 do CAU/PR, com inversão de duas 36 
Comissões e Extrapauta.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 37 
V ORDEM DO DIA: -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 38 
1 Apresentação das correspondências:-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 39 
1.1 Correspondências Recebidas / Ofícios: apresentada a lista das correspondências 40 
recebidas, sendo 01 (uma) correspondência oriunda do CAU/BR e 04 (quatro) provenientes 41 
de remetentes diversos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 42 
1.2 Correspondências Expedidas / Ofícios: apresentada a lista, 01 (uma) correspondência foi 43 
enviada ao CAU/BR, 17 (dezessete) destinam-se a diversos, 04 (quatro) foram expedidas pela 44 
Assessoria Jurídica e 02 (duas) pelo setor de Atendimento.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 45 
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2 Palavra do Presidente: Falecimentos dos Arquitetos e Urbanistas Elgson Ribeiro Gomes e 46 
David Libeskinde; Comissão Permanente de Seniores; Avalições da Casa Axelrud; XX 47 
Congresso Brasileiro de Arquitetos; Debate Plano Diretor de Curitiba; Visita da Senadora 48 
Gleisi Hoffmann.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-49 
Inicialmente, o Presidente JEFERSON DANTAS NAVOLAR apresenta, em nome do CAU/PR, o 50 
pesar pela perda de dois colegas paranaenses, o Professor Elgson Ribeiro Gomes e o 51 
Arquiteto e Urbanista David Libeskinde. E, em homenagem aos falecidos, exibe algumas 52 
obras dos mesmos (Anexo I). Apresenta, também, em nome do Conselho, condolências pelo 53 
falecimento do pai do Conselheiro Titular CARLOS HART. Em seguida, lembra ao Plenário a 54 
proposta inicial desta gestão, em constituir uma Comissão Permanente de Seniores para 55 
discussão de assuntos relevantes ligados à Arquitetura e Urbanismo. Neste sentido, propõe a 56 
retomada desta nomeação, em reuniões bimestrais ou trimestrais, mesmo que informal, 57 
“talvez um café - para que eles tragam ao Conselho sua experiência profissional. Pois, 58 
estamos construindo o Conselho, me perdoem os colegas, sem ouvir os Seniores. E, talvez, 59 
nós pudéssemos ter mais tranquilidade em algumas decisões, com a ajuda de um Conselho 60 
de Seniores eméritos”. Solicita, assim, a deliberação desta proposta, no sentido de formalizar 61 
a sua constituição. A mesma é colocada e votação e aprovada por unanimidade. Sobre a Casa 62 
Axelrud, o Presidente comunica, aos que se ausentaram pela manhã, a visita realizada à 63 
mesma. Apresenta o imóvel em tela (Anexo II) e informa sobre as três avaliações realizadas 64 
pelas imobiliárias, a pedido do Conselho: 1) Imobiliária Razão, que estipulou o valor de venda 65 
em, aproximadamente, R$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais); 2) Imobiliária 66 
Futurama, que fez um parecer de avaliação de venda do imóvel ao Conselho de Arquitetura 67 
em torno de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais); e 3) Imobiliária Cilar, que 68 
apresentou um valor de mercado, para venda, na ordem de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões 69 
de reais). A seguir, o Conselheiro Suplente JOÃO CARLOS DIÓRIO comunica ao Plenário a 70 
posse da Guia Amarela, com a situação do imóvel, lembrando que o mesmo trata-se de uma 71 
UIP (Unidade de Interesse de Preservação), com um potencial construtivo de 2.150 m² (dois 72 
mil, cento e cinquenta metros quadrados). Chama a atenção para o imóvel próximo, onde se 73 
encontra um antigo posto de gasolina, ponderando que no Plano Agache, de 1957 - época da 74 
implantação da Avenida Nossa Senhora da Luz - vários terrenos foram desapropriados para 75 
passar a Avenida, apontando que o terreno em questão é resquício deste projeto e foi 76 
transferido para um particular, que, parece, detém ainda a posse do terreno e está, 77 
atualmente, tentando reaver o Alvará de funcionamento do posto de gasolina. O que 78 
também se destaca nesta situação do imóvel é uma rua sem saída existente em frente a este, 79 
onde pode ser incorporada, futuramente, uma praça ou largo. O Presidente JEFERSON 80 
DANTAS NAVOLAR sintetiza as informações apresentadas, colocando que, a partir dos 81 
documentos e avaliações sobre o imóvel, a rua e o terreno do posto de gasolina, o CAU/PR 82 
tem condições de apresentar uma proposta ao proprietário. Assim sendo, coloca em votação 83 
a autorização Plenária para dar sequência a negociação de aquisição do imóvel, ciente de que 84 
o mesmo não está em condições de uso imediato, tendo que receber melhorias. O 85 
Conselheiro Titular ORLANDO BUSARELLO coloca que, “além de tudo que já foi dito, eu vejo 86 
uma série de aspectos positivos sobre o local. Uma das questões, bastante visível, e que faz 87 
parte do discurso de cada um de nós, é a de termos uma postura diante da cidade, quer 88 
dizer, do espaço não só privado, mas da relação privado e público. E este local oportuniza 89 
que se faça o que se propaga, que é a cordialidade urbana, a gentileza urbana: tem uma rua 90 
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que pode ser integrada visualmente - sem interesse de tráfego - ao edifício do futuro 91 
CAU/PR, se for esse o destino. E, enfim, foi até comentado o apadrinhamento do espaço 92 
circundante, de ser mantido pelo Conselho, como forma de termos uma participação mais 93 
ativa em relação à cidade e demonstrarmos aquilo que nós discursamos e que estamos 94 
construindo e fazendo para a cidade. Daí, considerando-se que são 2.150 m² (dois mil, cento 95 
e cinquenta metros quadrados) de potencial construtivo, 1.000 m² (um mil metros 96 
quadrados) construídos, 1.895 m² (um mil, oitocentos e noventa e cinco metros quadrados) 97 
de área de terreno e 760 m² (setecentos e sessenta metros quadrados) de área averbada, 98 
numa conta rápida, nota-se que o valor do imóvel é muito próximo dos valores apresentados 99 
pelas três imobiliárias. Isto posto, porque os avaliadores trabalham com o potencial 100 
construtivo - que tem valor de venda - e tem relação com o valor do terreno. O que me 101 
parece justo, até então”. A matéria é colocada em votação pelo Presidente e aprovada por 102 
unanimidade. Quanto ao XX Congresso Brasileiro de Arquitetos, a realizar-se no Estado do 103 
Ceará, em Fortaleza. O Presidente JEFERSON DANTAS NAVOLAR solicita aos Conselheiros que 104 
façam a leitura dos documentos elaborados e encaminhados pelo CAU/BR, pois estes 105 
deverão ser discutidos na ocasião e repassados à sociedade. Por fim, o Presidente lembra 106 
que, como anunciado na última Plenária, deverá ser assinado amanhã, a partir das 14 horas 107 
(quatorze horas), na Câmara Municipal de Curitiba, um termo de cooperação técnica entre o 108 
CAU/PR e a Câmara, “com o intuito de debater a cidade e produzir conteúdo para que a 109 
Câmara Municipal possa ter a posição técnica deste Conselho, perante a revisão do Plano 110 
Diretor de Curitiba”. É, segundo o Presidente, “um momento histórico que o Conselho 111 
constrói junto ao Legislativo, de dizer aos vereadores, com todas as suas relações 112 
institucionais, qual é a posição dos Arquitetos e Urbanistas, a posição das entidades de 113 
Arquitetura desta cidade em relação à cidade que temos e à cidade que queremos”. Explica 114 
que é um calendário extenso, composto por dez Audiências Públicas oficiais que serão 115 
realizadas na Câmara Municipal, com a presença de várias entidades. A cada duas reuniões, o 116 
CAU/PR, através de profissionais contratados para tal, deverão realizar a compilação dos 117 
temas, que será colocado à disposição da Câmara Municipal, para encaminhamento ao Poder 118 
Executivo: “o CAU/PR tem a oportunidade única de ser um agente mobilizador dessa 119 
questão, e não podemos deixar de nos pronunciar. Pois temos um Conselho próprio e para 120 
isso o conquistamos. Para que a posição, a voz dos Arquitetos e Urbanistas estivesse 121 
presente nas questões públicas, principalmente. Eu vejo o fato como uma grande 122 
responsabilidade que assumimos, onde o Assessor de Comunicação do CAU/PR, Antonio 123 
Carlos Domingues da Silva, está à frente, com uma equipe à disposição para apoio à estas 124 
oficinas”. O Presidente convida os Conselheiros a comparecer na abertura oficial das 125 
discussões, que deve contar com a palestra da Arquiteta e Urbanista Natália Carnovale - 126 
Coordenadora de Projetos Estratégicos do Município de Rosário da Argentina - sobre a 127 
experiência urbanística daquela cidade Argentina, visto esta ser um modelo atual de gestão 128 
de cidades. Por fim, o Presidente registra a visita da Senadora Gleisi Hoffmann, sábado 129 
passado, à Sede do Conselho, numa iniciativa de poder fazer chegar aos candidatos, nas 130 
próximas eleições, a plataforma dos Arquitetos e Urbanistas. E informa que outros políticos 131 
candidatos, tanto ao Legislativo como ao Executivo, que estejam dispostos a ouvir os 132 
Arquitetos e Urbanistas e/ou falar sobre esta profissão e prática, serão convidados para nos 133 
ouvir: “Espera-se, desta forma, acumular informações e experiências para o desenvolvimento 134 
de um breve texto do ponto de vista da Arquitetura e do Urbanismo em relação às eleições. É 135 
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uma manifestação política. Não podemos deixar de fazer política, no bom sentido. Só assim 136 
poderemos influenciar as entidades em relação a aplicação de recursos públicos, 137 
infraestrutura, qualidade das obras públicas, etc. A grande motivação de termos a Senadora 138 
aqui foi a famosa RDC 630/13 - Regime Diferenciado de Contratação - da qual ela foi uma das 139 
relatoras e que, de certa forma, sepulta o projeto como uma ferramenta de planejamento”. 140 
O processo, explica o Presidente, tramita atualmente no Congresso Nacional, e a classe deve 141 
dar continuidade a esta demanda, como uma reivindicação de valorização do projeto e do 142 
planejamento. Assim sendo, abre a palavra ao Plenário, que não se manifesta, e dá por 143 
encerrada sua fala.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 144 
3 Relato das Comissões.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 145 
3.1 Relato da Comissão de Exercício Profisional – CEP --.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 146 
Na ausência do Conselheiro Titular CLAUDIO FORTE MAIOLINO, o Conselheiro Titular 147 
ORLANDO BUSARELLO relata sobre a Reunião das Comissões realizada no período da manhã, 148 
onde foram analisados processos relativos às Certidões de Aprovação de Projetos e Alvarás 149 
de Construção. O Conselheiro explica que grande parte dos Arquitetos e Urbanistas assinam, 150 
no momento de pedir a aprovação de seus projetos, o chamado Alvará de Construção, o que 151 
implica que eles tenham, até que se dê baixa, também a responsabilidade sobre a construção 152 
em questão. Neste sentido, o Conselheiro pondera que grande parte deles desconhece as 153 
responsabilidades jurídicas que recaem sobre o mesmo, caso permaneçam como 154 
responsáveis técnicos pela construção da obra. Isto posto, porque poucos profissionais são, 155 
verdadeiramente, responsáveis pelas obras de seus projetos. Assim sendo, esclarece que 156 
ficou acordado entre a Comissão e a Assessoria Jurídica do CAU/PR que esta deve redigir um 157 
boletim informativo, a fim de esclarecer os profissionais que encontram-se nesta situação, 158 
com chamadas de alerta no próprio site do CAU/PR sobre a questão. Isto porque, explica, 159 
“muitas vezes o limite da responsabilidade foge do controle do profissional, e quando ele 160 
está em processo de pedido de baixar a sua RRT, a obra já pode estar em construção; enfim, 161 
as coisas caminham, e qualquer tipo de problema, mesmo que ele já tenha dado entrada, 162 
como os impactos legais, vão certamente recair sobre ele”. Outro assunto colocado pelo 163 
Conselheiro é o RRT do Evento Casa Cor, também com a ideia de se fazer um boletim 164 
informativo - pautado pela fiscalização do CAU/PR - que seria entregue durante a organização 165 
do evento e distribuído para todos os inscritos, com espaços locais. A seguir, o Conselheiro 166 
Titular informa sobre o Projeto de Lei de 2011, dos Paisagistas. Cita que o CAU Paraná tem 167 
oferecido respaldo a ABAP - Associação Brasileira dos Arquitetos Paisagistas - que, na semana 168 
passada, esteve em Brasília conversando com a Comissão de Desenvolvimento Urbano, onde 169 
está hoje o PL dos Paisagistas, que já foi aprovado pela Comissão de Educação e Cultura. 170 
Como a reunião foi agendada com antecedência, “a ABAP teve a oportunidade de ser ouvida, 171 
de ter interlocução com o próprio autor do Projeto, do PL, que é o Deputado Federal Ricardo 172 
Izar”. E como o Projeto de Lei não tem retorno, explica - a profissão de Paisagista deve 173 
mesmo ser criada - o importante é o fato de se conseguir o adiamento desta votação, com a 174 
prerrogativa de apresentar emendas. Para tanto, a Presidência e Assessoria Parlamentar do 175 
CAU/BR, junto a ABAP Nacional, formatou uma minuta de Emenda que, especialmente, 176 
define competências dentro do Projeto de Lei em questão. Cita que a Emenda contém a 177 
palavra “Arquitetura Paisagística”, pois, segundo o Conselheiro, se haverá Paisagistas, as 178 
competências relativas devem ser melhor delineadas. Mas na verdade, do seu ponto de vista, 179 
o que decide atualmente a situação, é articulação política, não tem outra alternativa: “Se não 180 
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houver uma prática por parte de todos nós profissionais com relação a busca desse espaço de 181 
influência política, de relacionamento, de ida a estes lugares, não temos a menor chance em 182 
conseguir coisa alguma. Estou colocando assim, porque as chances são pouquíssimas 183 
colocadas de outra forma, visto o que sentimos e o que passamos”. Por fim, o Conselheiro 184 
relata sobre uma experiência pessoal que, de acordo com o seu pensar, vale a pena ser 185 
exposta para chamar a atenção de algumas atitudes tomadas por colegas Arquitetos e 186 
Urbanistas. Pondera, inicialmente, que “a classe deve buscar agregar, buscar atitudes que 187 
fortaleçam, que valorizem e que deem respeito a ela. E que isso deve nascer dentro de nós, 188 
em cada um dos colegas daqui e em todos os profissionais”. A partir disso, o Conselheiro 189 
relata sobre um incidente desagradável ocorrido durante a participação de sua empresa de 190 
Arquitetura e Urbanismo numa Licitação Pública, em que o concorrente agiu com 191 
deslealdade profissional. Mesmo entendendo que havia um interesse comercial na questão, 192 
que extrapola qualquer outro interesse, ele destaca que os profissionais de mesma classe - e 193 
neste caso específico, os Arquitetos e Urbanistas - deveriam conversar e entender-se para 194 
evitar constrangimentos éticos relativos e atitudes desagregadoras que desgastam as 195 
relações aos profissionais de classe. Neste sentido, coloca que “a gente tem um longo 196 
caminho, um longo processo de amadurecimento nas relações profissionais, nas relações 197 
entre colegas [...] e esses eventos também vão permitindo que a gente se coloque, que 198 
converse, que fale, para que isso amadureça e a gente não se exponha tanto”. O Presidente 199 
JEFERSON DANTAS NAVOLAR agradece o relato do Conselheiro, lembrando aos colegas sobre 200 
as reuniões que têm sido realizadas entre o Conselho, lojistas e Associações, sobre a Reserva 201 
Técnica. A questão, explica o Presidente, é citada como um paralelo à manifestação do 202 
Conselheiro Titular ORLANDO BUSARELLO, pois ontem, relata o mesmo, chegou ao CAU/PR a 203 
informação que a ASBEA - Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura - que tem 204 
participado constantemente das Audiências com os lojistas, tomou a decisão de fazer uma 205 
manifestação pública, destacando que nenhum de seus membros, pelo menos ligados à sua 206 
Diretoria, vai receber, daqui em diante, a Reserva Técnica. Neste sentido, o Presidente coloca 207 
que, tempos atrás, chegou a receber telefonemas de Conselheiros indagando o motivo do 208 
Conselho se manifestar a respeito da Ética Profissional, ao que o Presidente respondeu: “não 209 
sei qual o seu ponto de vista, mas vou lhe dizer que para mim é questão de índole". Assim 210 
sendo, o Presidente coloca ao Plenário “que nossas bandeiras são bandeiras positivas da 211 
Ética, da valorização, da inserção política do nosso tema na sociedade. Fica, então, como 212 
consolo, que uma das entidades com maior representatividade na área comercial, e que 213 
talvez convivesse com dificuldades diante da questão do assunto Reserva Técnica tenha, em 214 
manifestação pública, externado apoio à bandeira da Ética, que esse Conselho empunha”. O 215 
Conselheiro Titular ANDRÉ LUIZ SELL apoia a manifestação do tema da Ética Profissional, 216 
solicitando que o mesmo seja levado às Regionais para ampliação do debate, por sua 217 
relevância dentro do contexto profissional. O Conselheiro Suplente LUIZ FERNANDO GOMES 218 
BRAGA informa que os Arquitetos e Urbanistas, Engenheiros e outras categorias profissionais 219 
da Prefeitura Municipal de Curitiba estão em campanha para o desenvolvimento e 220 
construção de um Plano de Carreira adequado, a partir de uma proposta do próprio 221 
Município, que abriu este chamamento já no ano passado. Para tratar sobre tal assunto, 222 
houve uma reunião na sexta- feira passada no SENGE - Sindicato dos Engenheiros - da qual 223 
participou o SindArq - Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas - e, com a qual, o CAU/PR já está 224 
“alinhado”. A solicitação do Conselheiro, neste sentido, é de que o Conselho apresente uma 225 
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Moção de Apoio aos profissionais da PMC, especialmente porque sempre esteve presente na 226 
defesa da valorização do exercício profissional do Arquiteto e Urbanista. E justifica sua 227 
posição: “A não existência de um Plano de Carreira claramente estabelecido drena uma série 228 
de quadros para o mercado externo, que acaba tendo, às vezes, oferecer melhores condições 229 
de trabalho”. O Conselheiro Suplente JOÃO CARLOS DIÓRIO indaga se o CAU, enquanto 230 
Autarquia Federal, pode “lançar mão” deste tipo de Moção de Apoio. Em consulta a 231 
Assessoria Jurídica, verifica-se a possibilidade de manifestação do Conselho no caso. O 232 
Conselheiro Titular ALEXNADER FABRI HULSMEYER pondera que esta manifestação do 233 
Conselho deve destacar a questão da valorização e não da remuneração profissional, já que 234 
Curitiba serve de modelo para o Estado, e a questão do corpo técnico é prioritária em todas 235 
as prefeituras, “pois, a falta de um Plano de Carreira específico aos Arquitetos e Urbanistas 236 
para estímulo da contratação e permanência de bons profissionais nas prefeituras, deve ser 237 
contemplado com o apoio do Conselho”. Ao que o Presidente JEFERSON DANTAS NAVOLAR 238 
acresce que o número de profissionais de Arquitetura e Urbanismo em algumas prefeituras 239 
do interior do Estado é maior, se comparado proporcionalmente ao de Curitiba. Como o 240 
Conselho tem instrumentos legais suficientes, talvez, pondera o Presidente, seja o momento 241 
de voltarmos a fazer uma movimentação forte e coletiva - através de Reuniões participativas 242 
- com entidades locais e regionais: Secretarias de Estado, Órgãos de Governo, Prefeituras, 243 
Sindicatos e demais. Solicita então à Comissão de Exercício Profissional que, para o caso 244 
específico levantado pelo Conselheiro Suplente LUIZ FERNANDO GOMES BRAGA, a mesma 245 
construa um texto básico sobre a importância do profissional habilitado dentro dos órgãos 246 
públicos, para ser formatado e encaminhado pelo CAU/PR, à Prefeitura Municipal de 247 
Curitiba.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  248 
3.2 Relato da Comissão de Ética e Disciplina. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 249 
Antes de passar a palavra à Coordenadora da Comissão, o Presidente JEFERSON DANTAS 250 
NAVOLAR justifica a sua ausência - por motivos de viagem - na posse da nova Diretoria do 251 
SINDUSCON/OESTE-PR, em que o Engenheiro Civil Edson José de Vasconcelos assumiu a 252 
Presidência do Sindicato para mandato de dois anos, em substituição ao também Engenheiro 253 
Civil José Fernando Dillenburg. O evento ocorreu na data de 11 de Abril, em Cascavel, tendo 254 
como representante do CAU/PR a Conselheira Titular MARLI ANTUNES DA SILVA AOKI. 255 
Complementando o assunto da Comissão anterior, a Conselheira destaca, em Cascavel - 256 
como em outros municípios do Estado - a “falta” de um Instituto de Planejamento Urbano. E, 257 
assim sendo, sua solicitação e contribuição vem no sentido de que o Conselho Estadual talvez 258 
pudesse manifestar-se, tal qual na “luta da valorização profissional, uma Moção de Apoio 259 
para que as cidades do Estado implementem este órgão, que certamente deverá contribuir 260 
para o planejamento dos municípios, com Arquitetos e Urbanistas à frente daquilo que lhes é 261 
de direito, que é o Projeto e o Planejamento Urbano”. Em seguida, parabeniza o Presidente 262 
pela iniciativa da reunião acerca da Reserva Técnica, visto que os comentários regionais 263 
foram positivos, inclusive no Núcleo DECORA - Núcleo de Decoração de Cascavel. De acordo 264 
com a Conselheira, ela entrou em contato com o Conselheiro Suplente LEANDRO TEIXEIRA 265 
COSTA, de Foz do Iguaçu, para agendamento de uma possível reunião extensiva à Plenária de 266 
Cascavel - à noite - com a participação do SINDUSCON/OESTE-PR e alguns representantes de 267 
classe regionais, ao qual o Conselheiro colocou-se à disposição para auxiliar no apoio e 268 
organização. O mote principal da Reunião é justamente a Ética e a valorização profissional. A 269 
Conselheira lembra ainda que o CAU/BR não oferece mais verbas aos Estados para a 270 
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efetivação de reuniões ligadas à Comissão. E comunica sobre a Reunião Plenária ocorrida em 271 
Cuiabá este mês, inclusive destacando que a Coordenação Nacional conta, atualmente, com 272 
poucos integrantes, fator este que contribui para a convocação participativa dos 273 
Coordenadores Estaduais. Um dos assuntos abordados, segundo a Conselheira, foi o da 274 
Assessoria sobre as sanções disciplinares, visto que o CAU Nacional não possui um 275 
Departamento Jurídico para assessorar os Coordenadores/Profissionais e/ou os CAU/UF 276 
neste sentido. Outra matéria discutida foi a questão da Câmara de Arbitragem - ARBITEC - 277 
exposta na Plenária Estadual do mês de Março, pela Advogada Elisa Schmidlin Cruz. A 278 
Conselheira cita que levou o tema na Reunião, e o Coordenador Nacional Napoleão Ferreira 279 
da Silva Neto sugeriu que o CAU/PR encaminhasse um ofício a ele, solicitando a inclusão 280 
desta opção de Mediação e Arbitragem no Sistema do CAU - SICCAU - dentro das RRTs. Na 281 
sequência, a Conselheira relata sobre a Plenária ocorrida em Florianópolis, onde o CAU/SC 282 
apresentou o material desenvolvido pelo Conselho para a divulgação do Código de Ética. A 283 
Reunião foi marcada pela presença de vários representantes das indústrias locais e seus 284 
respectivos Assessores Jurídicos, onde levantou-se, inclusive, o problema da Reserva Técnica 285 
no Brasil, que está diretamente ligada a questão da valorização e da dependência 286 
profissional, gerada pela disponibilidade de material que uma indústria ou lojista oferece ao 287 
Arquiteto e Urbanista, “direcionando o Projeto”. Condição esta, segundo a Conselheira, que 288 
deve ser inversa. O Presidente JEFERSON DANTAS NAVOLAR lamenta que outras Comissões 289 
Nacionais não tenham a “mobilidade” da Comissão de Ética, que é transparente nos atos e 290 
inclui em seus debates as Comissões Estaduais. O Conselheiro Titular ALEXANDER FABRI 291 
HULSMEYER indaga sobre a possibilidade de se fazer uma reprodução deste encontro 292 
oferecido pelo CAU/PR junto aos lojistas e Associações no seu Município, já que Umuarama é 293 
polo político, administrativo e estudantil que teve, em 2012, a criação da sua Região 294 
Metropolitana, “portanto, carece de debates na questão profissional do Arquiteto e 295 
Urbanista”. Cita, por exemplo, que o tema da Ética Profissional teria amplo alcance dentro do 296 
contexto universitário local. O Presidente JEFERSON DANTAS NAVOLAR agradece, coloca-se à 297 
disposição para o agendamento de um debate no Município de Umuarama e cita a 298 
importância desta divulgação: “por isso tomamos a iniciativa de convidar também o CREA - 299 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e da OAB - Ordem dos Advogados do Brasil 300 
para o lançamento do Código de Ética do CAU. São duas entidades tradicionais, com um 301 
conteúdo extremamente forte sobre as responsabilidades das entidades, pessoas físicas e 302 
jurídicas e eu vejo que esse é o formato que deveria ser replicado, pois esta não é uma luta 303 
apenas do CAU, é uma questão antiga, que deve ser tratada com o respeito que merece". O 304 
Conselheiro Titular JOÃO VIRMOND SUPLICY NETO posiciona-se, ao dizer que “essa conquista 305 
da questão da Reserva Técnica que se refere à Ética Profissional é uma das mais importantes 306 
dos últimos tempos. Eu me lembro a primeira vez que fomos com o IAB/PR, oito 307 
representantes, ao IAB/SP e houve uma Resolução que era taxativa contra a Reserva Técnica, 308 
ou seja, a Comissão sendo cobrada - que isso deveria ser encaminhado como uma ausência 309 
de Ética - e deveríamos ir contra e difundir isso ao País. Passaram-se dez anos e já estava se 310 
sentindo insuportável essa prática profissional ilícita - e no entanto ela não é entendida como 311 
ilícita, porque há diversos organismos que tem isso como bandeira. Isso é complicadíssimo, 312 
porque aí passou a ser uma coisa comum da prática profissional, é normal cobrar, ninguém 313 
fala, é legal ganhar carro, ganhar viagem para o exterior, etc. E eu tenho me empenhado 314 
muito em repassar essa condição, essa postura ética para os alunos, pois acho que falar para 315 
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profissional é diferente de falar para aquele que quer ser profissional. Então, acho que essa 316 
conquista é muito séria e deve ser, digamos, difundida. O profissional, neste ponto, é quem 317 
deve ser sensibilizado, porque ele tem que entregar o Projeto Completo, porque aí vamos a 318 
outra bandeira que o CAU está levantando, que é a prática do Projeto Básico, que o Poder 319 
Público também exemplifica. Faz licitações com Projeto Básico. Então nós deveríamos cobrar 320 
que o profissional deve entregar, sem sombra de dúvida, o Projeto Completo. Não existe 321 
Projeto Básico, existe o Projeto. Ou é Projeto ou não é Projeto”. E, sobre tal - Projeto Básico e 322 
Executivo - acresce o Conselheiro Titular MANOEL DE OLIVEIRA FILHO: “Eu li esses dias na 323 
internet que o governo diz que demanda-se muito tempo para se fazer os Projetos 324 
Executivos. É uma alegação que ele tem com relação a isso. Eu sei que, dependendo do 325 
escritório, vai depender muito do profissional, o atraso da programação de obra. É um 326 
argumento que é a contrapartida deles. Então, temos que agir para não recebermos este 327 
ônus de volta. Quando o governo diz que nós somos os culpados, é porque não agilizamos os 328 
projetos”. Assim, o Presidente JEFERSON DANTAS NAVOLAR refere-se a Senadora Gleisi 329 
Hoffmann que esteve em visita ao CAU/PR, candidata agora a Governadora, quando a mesma 330 
fez a defesa do Governo, no sentido de que um Projeto Executivo demora oito meses, a 331 
licitação da obra, mais oito meses. E cita que o CAU/PR defendeu junto à Senadora os 332 
serviços de Planejamento inerentes ao Arquiteto e Urbanista, que é, a seu ver, o que falta 333 
nesta questão: “Somos preparados, nossa expertise é projetar. Portanto, que nos use, 334 
sabemos e queremos planejar, e planejamento a longo prazo. Contratem Estudos 335 
Preliminares e façam estoque de Projetos para que esse prazo possa ser depois compensado. 336 
E não colocar, no prazo do Projeto, a culpa disso. A culpa é exatamente contrária, é a falta do 337 
Projeto, é a falta de planejamento”. Mas agora, complementa o Presidente, “é uma questão 338 
dos Arquitetos e Urbanistas saberem dar continuidade a essa cobrança com mais força”. Ao 339 
que o Conselheiro Titular ORLANDO BUSARELLO acresce: “O que se percebe é que, a cada 340 
eleição, se reinventa um País, se reinventa um Estado, se reinventa um Município. A questão 341 
é a perda do processo de planejamento, não é o tempo de Projeto que é o causador dos 342 
males, quer dizer, é o Acervo que é desconsiderado, a descontinuidade administrativa. E o 343 
que se percebe, e no sábado isso ficou visível, é sempre a falta de informação. Nós nos 344 
comunicamos mal e não vamos aos lugares dizer o que fazemos e para que nós somos 345 
preparados, que é para atender aos anseios do conjunto de uma sociedade. Então, você ouve 346 
aqui a relatora do RDC, dizendo que tudo isso é um processo que foi criado para agilizar 347 
grandes programas, tipo o PAC. Não é nem mais um Projeto Básico, porque o Básico é uma 348 
etapa um pouquinho adiante do Anteprojeto. Contrata então a empresa que vai construir e 349 
vai-se projetando ao longo da obra. Isto é uma total ignorância do processo que envolve o 350 
planejamento, o Projeto. Você senta, estuda, planeja, conceitua, você lança o Projeto, e o 351 
tempo de licitação demora oito meses [...] e onde está o grande equívoco? Está no tempo de 352 
licitação. Licitação são regras claras e definidas, Projeto você não tira de prateleira, é um 353 
trabalho intelectual, é um processo e envolve um conjunto enorme de agentes. Isto quer 354 
dizer que, para o Projeto, nunca tem prazo [...] agora, para Licitação, oito meses de prazo? 355 
Mas o que é isso?”. Ao que o Conselheiro Titular CARLOS HARDT sustenta que “efetivamente 356 
os nossos dirigentes não têm consciência do que seja um planejamento de uma ação de 357 
gestão. [...] E nós temos uma responsabilidade enorme em fazer com que esses dirigentes, 358 
que estão como autoridades públicas, e ficarão como autoridades públicas, que tenham a 359 
oportunidade de entender que não é assim que se consegue avançar, e que o planejamento 360 
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não é o planejamento financeiro que estamos falando, é uma gestão de um bem público que 361 
utiliza o financeiro para viabilização, e não é o financeiro que é objetivo final, ele é meio. 362 
Objetivo final é o benefício da sociedade. Ora, todos nós sabemos, aqueles que trabalham 363 
com obras públicas, sejam em um lado do balcão ou no outro lado, que se nós temos um 364 
Edital muito bem feito, muito preciso, do que se contrata ou do que se quer contratar, a 365 
chance da licitação ter problemas é muito menor. E como se chega a isso? Especificando o 366 
que se quer contratar com o maior grau de detalhamento possível, aí não tem discussão. 367 
Então, Presidente, temos uma responsabilidade muito grande. Atualmente estamos 368 
discutindo coisas que aparentemente todos nós achávamos que tinham sido superadas nas 369 
décadas de sessenta e setenta. Estamos fazendo ações governamentais que na década de 370 
sessenta se criticava. Na década de setenta, quando fiz meu curso, era uma heresia técnica 371 
fazer algumas coisas que estão se fazendo hoje, que está se começando a discutir hoje, de 372 
novo”. E contribui o Conselheiro Titular JOÃO CARLOS DIÓRIO: “Com a experiência que a 373 
gente está tendo na Administração Pública, o planejamento, seja ele em qual instância, nota-374 
se que não existe, deixou de existir por várias razões, desde o orçamento, que é fictício. Eu 375 
não sei também se na década de setenta, década dos tecnocratas, houve um momento que a 376 
sociedade também passou a combater o tecnocracismo, os técnicos passaram a ser 377 
execrados. Enfim, o planejamento realmente não existe, existe o dinheiro, o orçamento, o 378 
quanto custa, e sem querer, mas esse tipo de atitude onera muito mais as obras, a gente 379 
sabe disso tudo. Fazendo uma analogia, acho que esse é um tema de extrema seriedade, não 380 
só para o Município, mas para o Estado, para o País. E, se nós somos capazes de planejar e 381 
não somos os únicos na esfera pública, acho que precisamos começar a admitir essa 382 
multisetoriedade da discussão, e tratar isso com planejamento também, fazendo com que o 383 
mesmo chegue às esferas daqueles que tomam a decisão - assim como está sendo feito - mas 384 
acho que temos que enxergar um horizonte. Nós temos eleição este ano, vamos ter daqui a 385 
quatro anos. Nós temos eleição a cada dois anos em esferas diferentes, e todas precisam da 386 
nossa contribuição séria, colocada onde tem que estar, para as pessoas que vão realmente 387 
decidir, desde o nível do técnico até o político, da decisão até a economia, enfim. Não sei se 388 
fui claro, mas acho que nós devemos tratar do assunto com planejamento também. Nós 389 
temos que fazer ações neste sentido, e eu acho que somos capazes de fazer isso, senão não 390 
podemos nem cobrar”. Ao que pondera o Conselheiro Titular CARLOS DOMINGOS NIGRO: “O 391 
que eu percebo é que falta, na verdade, uma presença maior da função pública do Conselho 392 
em querer demonstrar à sociedade o papel da existência deste. Então, temos que deixar 393 
claro à sociedade que compete, sim, a esse Conselho fazer política. Mas, ao mesmo tempo, a 394 
gente deve imprimir à sociedade o conhecimento técnico. Assim, o que precisamos produzir, 395 
na verdade, é uma série de documentos onde deixamos clara a visibilidade de um processo 396 
de planejamento e de gestão, de projetos e programas de Arquitetura e Urbanismo. E por 397 
que? Porque se a gente cria - à luz do exemplo que eu vi também no sábado, principalmente 398 
de Projetos de Arquitetura - mas se a gente cria um termo de referência e faz um convênio 399 
com o Governo do Estado, com os Municípios, esse termo de referência passa a ser assinado 400 
em termos de convênio, mas deve estar claro que, sendo conceitual, ao longo do tempo 401 
consegue-se resultados. A ânsia é tanta de querer fazer coisas emergenciais no Governo que 402 
se perde a noção do todo, e a cada quatro anos a gente reinventa a roda. Então aqui - eu 403 
rapidamente anotei - que a gente possa ter proposta de uma série de cadernos técnicos ou 404 
de termos de referência, especialmente para atender, dar uma tangibilidade a essa demanda. 405 
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A gente cria o termo de referência, o processo de planejamento e gestão de programas e 406 
Projetos de Arquitetura e Urbanismo, assinado pelo CAU Paraná, que é o demonstrativo 407 
técnico que justifica a contratação de Projetos e detalhamentos. Para que possamos 408 
contribuir no sentido de que a Arquitetura e Urbanismo faça política de Estado, e não política 409 
de Governo”. E assim, encerrando a matéria da Comissão, o Presidente JEFERSON DANTAS 410 
NAVOLAR registra que o Conselho chega a ponto de extrapolar as suas atribuições, mas que 411 
isto é absolutamente necessário, pois se o desejo é de que os RRTs sejam de Projetos 412 
consistentes, completos, com envolvimento de aplicação de recursos públicos, o trabalho é 413 
longo e denso. E alerta a todos os envolvidos neste processo, a importância de ser 414 
contundente, mais objetivo nessa missão, que é também a do CAU/PR.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 415 
3.3 Comissão Temporária de Concurso Público.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 416 
Sobre a segunda Errata do Concurso Público, o Conselheiro Titular BRUNO SOARES MARTINS 417 
esclarece que o CAU/PR recebeu, dia 25 de Março um Ofício do CRA - Conselho Regional de 418 
Administração - questionando a condição do cargo de Analista Administrativo, previsto no 419 
Concurso, que, segundo consta, é atribuição única e exclusiva dos profissionais 420 
Administradores, membros do Conselho Regional de Administração. Ante algumas dúvidas 421 
deste Conselho, a Assessoria Jurídica encaminhou Ofício/resposta salientando que não 422 
aceitava os argumentos apresentados, tendo em vista que a Lei que rege o Conselho de 423 
Administração tem inúmeros vetos, principalmente no que diz respeito às repartições 424 
Federais, que é o caso do CAU/PR. O Conselho Regional de Administração protocolou junto 425 
ao Ministério Público um mandado de segurança contra o Concurso, o que foi discutido pela 426 
Comissão que, no intuito de evitar algum problema futuro de paralização do processo, 427 
decidiu atender, parcialmente, à solicitação do CRA. O Conselheiro afirma ter recebido 428 
também um questionamento da Procuradora da República, Renita Cunha Kravetz, solicitando 429 
que o Conselho se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, sobre: 1) o valor da prova de títulos; 430 
2) a ausência do Decreto que fundamenta a porcentagem de vagas para deficientes publicada 431 
no Edital; 3) a ausência do documento de comprovação da Criação do CAU/PR; 4) 432 
Informações quanto ao quadro funcional do CAU/PR - nome dos funcionários e data de 433 
admissão, com documentos comprobatórios anexos. O tipo de contratação do Concurso, 434 
explica o Conselheiro, ainda continua em aberto por determinação judicial, mas considera-se 435 
que a Lei 12.378/10 prevê o regime CLTista - segundo a Consolidação das Leis do Trabalho 436 
para as Autarquias Federais. E a alteração dos prazos do Concurso, apresentados em tela 437 
(Anexo III), justificam-se pelo atendimento ao CRA na Tabela de Composição de Cargos, onde 438 
manteve-se 01 (uma) vaga de Analista Administrativo - anteriormente 02 (duas) vagas - além 439 
do acréscimo de (02) duas vagas para o cargo de Analista Geral. Assim, quanto às atribuições 440 
do profissional, a palavra “Administrar” foi substituída pela colocação “apoiar o setor 441 
financeiro de planejamento financeiro, administrativo e jurídico, com o intuito de planejar, 442 
organizar, executar e supervisionar seus processos de base e determinações". Lembra ainda, o 443 
Conselheiro, que será feita uma ação, via telefone e e-mail, para oficiar os candidatos que 444 
efetivaram a inscrição para a vaga de Analista Administrativo - e que não possuem esta 445 
graduação - para que o mesmo tenha a opção de pedir ressarcimento do valor da inscrição, 446 
caso não intente a migração para a concorrência de vaga relativa ao cargo de Analista Geral.  447 
O Presidente JEFERSON DANTAS NAVOLAR sustenta que a Presidência do CAU/PR manteve-448 
se afastada desde o início do processo do Concurso, “por um argumento muito simples, nós 449 
estamos com os colaboradores hoje na perspectiva de demissões - se passarem ou não no 450 
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Concurso - e por outro lado temos que atender à legislação. A Comissão é muito competente, 451 
tem atuado diretamente e, se há prerrogativas, como levantado por alguns, é importante 452 
que se diga que estamos privilegiando sim, mas privilegiando experiência, título - o que a Lei 453 
permite - e a maioria dos concursos não faz. Quero aproveitar e agradecer ao Conselheiro 454 
BRUNO e à Comissão, que tem se dedicado a organizar e atender às solicitações diversas”. A 455 
palavra é aberta, sem manifestações, e o Presidente agradece o relato da Comissão.-.-.-.-.-.-.-.  456 
3.4 Relato da Comissão de Finanças.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 457 
O Conselheiro Titular JOÃO VIRMOND SUPLICY NETO apresenta o Quadro Resumo 458 
Conciliação do mês de Março (Anexo IV), em que constam os valores de receitas/despesas 459 
relativas e explica que as anuidades devem “entrar” até Junho mas, ao fim deste mês, as 460 
contas do CAU/PR têm previsão de chegar aos 09 (nove) milhões de reais. O Assessor 461 
Financeiro Nilto Roberto Cerioli informa que o Quadro foi ampliado pelos índices da Caixa 462 
Econômica Federal, que inclui 01 (uma) conta para o Concurso, 01 (uma) para movimentação 463 
e outra de aplicação. O que contabiliza ao CAU/PR, segundo o Assessor Financeiro, (04) 464 
quatro tipos de contas, além do título de capitalização: 02 (dois) no Banco do Brasil e 02 465 
(dois) na Caixa Econômica Federal. Sem manifestações a respeito, o Assessor apresenta o 466 
segundo tema para debate - Demonstrações Contábeis do Exercício de 2013. Explica que, 467 
por força de Lei, o CAU/PR passou por auditorias provenientes do CAU Nacional e anterior ao 468 
fato, contratou uma empresa local, a Bazzaneze & Auditores Independentes S/S, para 469 
desenvolver uma auditoria preliminar, a qual aprovou “as demonstrações contábeis e notas 470 
explicativas desenvolvidas pelo Conselho Estadual”. Este parecer foi confirmado pela 471 
Comissão de Finanças deste (Anexo V) e pela empresa AudiLink Auditores & Consultores - 472 
contratada pelo CAU Nacional (Anexo VI) – à qual segue trecho: “Examinamos as 473 
demonstrações contábeis do CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANÁ, que 474 
compreendem os balanços patrimonial, financeiro e orçamentário em 31 de Dezembro de 475 
2013 e as respectivas demonstrações das variações patrimoniais e dos fluxos de caixa para o 476 
exercício findo naquela data, bem como o resumo das principais práticas contábeis e demais 477 
notas explicativas. [...]  Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas 478 
apresentam-se adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 479 
financeira do CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANÁ, em 31 de Dezembro 480 
de 2013, o desempenho de suas operações e as variações patrimoniais e os seus fluxos de 481 
caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas  contábeis adotadas no 482 
Brasil aplicáveis às entidades públicas e Lei nº 4.320/64”. A seguir, o Assessor comenta 483 
trechos do parecer da firma Bazzaneze & Auditores Independentes S/S, que ratificam a 484 
situação adimplente do Conselho. A palavra é aberta, sem manifestações. O Presidente 485 
JEFERSON DANTAS NAVOLAR agradece então, ao Assessor Financeiro Nilto Roberto Cerioli, 486 
que vem desenvolvendo um trabalho exemplar no Conselho, modelo para as sucessivas 487 
gestões. A seguir, agradece o trabalho do Assessor de Planejamento, Hélio Botto de Barros, 488 
pelo apoio às equipes de Auditoria, durante os trabalhos no CAU Paraná. O Conselheiro 489 
Suplente CARLOS DOMINGOS NIGRO coloca a experiência do IAB Nacional e da diretoria 490 
financeira do IAB Paraná que, numa situação totalmente adversa, “nos permitiu olhar com 491 
muita criticidade o comportamento financeiro da Instituição. É lógico que um Conselho 492 
como esse tem muito mais força que uma Associação, com respaldo de estrutura muito 493 
diferente”. Ainda assim, a partir deste pensamento, o Conselheiro apresenta uma proposta 494 
exposta num Curso oferecido pelo CREA/PR, através do Instituto de Desenvolvimento 495 
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Gerencial, visando o desenvolvimento de Modelos de Gestão à Vista ou Gestão por 496 
Resultados, onde, numa empresa, “é revisto o mês a mês, em que se divide o total de 497 
receitas pelo total de despesas, donde sai o indicador de eficiência financeira que deve ser 498 
igual a 01 (um). E, se isto ocorre, significa que as despesas são iguais às receitas, ou seja, 499 
estamos num ponto de equilíbrio financeiro. Quanto maior esse indicador, maior o fôlego 500 
para se planejar. E se a olharmos para a metodologia deste planejamento, percebemos que, 501 
numa simples planilha mês a mês, com as receitas divididas por despesas, depois o conjunto 502 
desses meses para ano a ano, sobrepondo-se os gráficos, tem-se a leitura visual do 503 
comportamento financeiro da empresa ao longo do ano”. O que permite, segundo o 504 
Conselheiro, uma perspectiva de macrogestão gerencial, com a indicação da maior eficiência 505 
financeira em determinados períodos. O Presidente JEFERSON DANTAS NAVOLAR agradece a 506 
palavra do Conselheiro e solicita a aprovação das Demonstrações Contábeis do Exercício de 507 
2013, que é aprovada pelo Plenário, dando encaminhamento para que a mesma seja 508 
oficializada ao CAU Nacional. A seguir, coloca em votação o Quadro Resumo Conciliação do 509 
mês de Março, que também é aprovado por unanimidade. Outra matéria tratada pela 510 
Comissão de Finanças é o Relatório que foi preparado para encaminhamento ao TCU - 511 
Tribunal de Contas da União -  apresentado pelo Assessor de Planejamento Hélio Botto de 512 
Barros: “o CAU/PR recebeu informações, pelo TCU, que que os Conselhos profissionais 513 
voltarão a ser fiscalizados, e já temos orientações, tanto do CAU/BR quanto do TCU, a 514 
respeito de como deve ser a apresentação de contas”. Relata que a metodologia atual de 515 
prestação de contas do CAU/PR é através do sistema SISCONT - o mesmo que atende a 516 
outros Conselhos - e que permite o controle integrado de contabilidade e orçamento, 517 
obedecendo a cada uma das etapas da execução das despesas e das receitas. Assim, explica, 518 
a IMPLANTA - empresa geradora do sistema - possui um módulo, denominado Módulo 519 
Gestão TCU, que é específico para a prestação de contas no padrão TCU dos Conselhos. Cita 520 
que este módulo foi adquirido pelo CAU/BR no início do ano e disponibilizado aos CAU/UF 521 
para que o preenchimento das informações referentes, que agora devem ser lançadas, 522 
segundo o Assessor de Planejamento. A partir, disso, ele apresenta ao Plenário um resumo 523 
das principais informações solicitadas pelo sistema - identificação da Entidade, planejamento 524 
e resultados, estrutura de gestão, programação financeira, gestão de pessoas, 525 
conformidades, informações contábeis e outras. O Presidente JEFERSON DANTAS NAVOLAR 526 
abre a palavra, sem manifestações, colocando em votação a aprovação do Relatório de 527 
Gestão, referente ao Exercício 2013, e demais itens relacionados no Anexo VII, que compõe 528 
esta Ata, exigidos pelo Módulo de Gestão TCU.net, da empresa IMPLANTA, e adotado como 529 
padrão de prestação de contas pelo CAU/BR, a partir deste ano. Após aprovação do 530 
conteúdo apresentado nos referidos documentos, é autorizada sua inserção no sistema, bem 531 
como o seu envio ao CAU/BR. Finalizando a Comissão de Finanças, a Assessora Jurídica, 532 
Cláudia Cristina Taborda Dudeque, solicita aos Conselheiros a entrega da cópia da 533 
Declaração do Imposto de Renda, referente ao ano de 2013 - em atendimento ao Artigo 10 534 
da Resolução 29/2012 que trata da exigência de apresentação da Declaração de Bens e 535 
Rendas, Lei n° 8.730, de 1993. Os envelopes prontos para lacre são distribuídos aos 536 
Conselheiros presentes, que assinam seu recebimento, cientes da obrigação legal. O 537 
Presidente JEFERSON DANTAS NAVOLAR agradece, solicitando à Assessora Jurídica o 538 
encaminhamento dos envelopes aos demais Conselheiros, esclarecendo inclusive, na 539 
oportunidade o prazo para este atendimento à lei.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  540 
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3.5 Relato da Comissão de Ensino e Formação. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 541 
O Conselheiro Titular CARLOS HARDT comunica o pedido de Registro de um profissional 542 
formado fora do país, já debatido em Plenária passada, em que a Comissão acusa o 543 
recebimento da confirmação da revalidação deste diploma, por intermédio da Universidade 544 
Estadual de Londrina - UEL. Informa, sobre este, que o mesmo será encaminhado ao CAU 545 
Nacional para as devidas providências e que, na correspondência, a Comissão deve incluir a 546 
preocupação do CAU Paraná com respeito ao processo de revalidação de diplomas existente 547 
atualmente no Brasil, em que, segundo o Conselheiro, “não existe controle unificado, não 548 
existe um cadastro Nacional, não existem medidas uniformes de revalidação de cursos e de 549 
diplomas” e sugere, ao Plenário, que o Conselho posicione-se e demande uma discussão 550 
Nacional sobre o tema. O texto proposto pela Comissão, a ser incluso na documentação do 551 
profissional, fundamenta-se nas seguintes considerações, que se lê: “há uma preocupação 552 
da Comissão Estadual e da Comissão do CAU Paraná com o processo de revalidação 553 
existente, que não tem controle de metodologia de encaminhamento processual, podendo 554 
haver equívocos ou falta de cumprimento de todas as diretrizes e normas que garantiriam a 555 
formação conforme as atribuições profissionais previstas na legislação. Assim sendo, sugere-556 
se encaminhar discussão visando organizar o processo por intermédio de um sistema 557 
nacional de revalidação, que permita a unificação de critérios e de diretrizes, tanto em 558 
termos qualitativos (hora-aula), como qualitativos (conteúdos disciplinares) que evitem 559 
disparidades e sobreposições de trabalho, como os verificados atualmente”. Essa posição, 560 
explica o Conselheiro, visa efetivamente encaminhar uma discussão nacional, pois tem-se 561 
ciência de processos de revalidação, em que os interessados encaminham para três, quatro, 562 
ou até cinco Universidades diferentes, para ver se em alguma delas o processo consegue ser 563 
aprovado, mesmo com problemas: “E pasmem senhores, não existe controle nacional disso”. 564 
O Presidente JEFERSON DANTAS NAVOLAR coloca em aprovação o encaminhamento do 565 
texto aos órgãos competentes, inclusive o CAU/BR, que é aprovado por unanimidade. E 566 
sugere, pela relevância do tema, que o mesmo seja também encaminhado aos Presidentes 567 
dos CAU/UF, para debate no Fórum dos Presidentes. A seguir, o Conselheiro Titular CARLOS 568 
HARDT apresenta as informações gerais concernentes ao Fórum dos Coordenadores de 569 
Curso de AU do Paraná, marcado para o dia 13 de Maio. Trata da abertura, da programação 570 
das oficinas, dos debates, palestrantes convidados e, especialmente, sobre a inclusão do 571 
discussão sobre o Código de Ética, “porque achamos que o assunto deva permear sempre as 572 
discussões e, fundamentalmente, com os Coordenadores de Curso”. O encerramento do 573 
Fórum, cita, deve centrar-se no encaminhamento para a criação da Rede Paranaense de 574 
Cursos de Arquitetura e Urbanismo, coordenada, segundo o Conselheiro, pelo CAU/PR - 575 
baseada num Fórum permanente de articulações entre o Conselho e os Cursos de 576 
Arquitetura e Urbanismo. O Presidente JEFERSON DANTAS NAVOLAR pondera sobre a 577 
importância deste Fórum para “a redução da distância entre o CAU e as instituições de 578 
Ensino Superior de Arquitetura e Urbanismo e, por consequência, os estudantes”. O 579 
Conselheiro Titular CARLOS HARDT destaca a importância do empenho dos Conselheiros, 580 
especialmente de outros Municípios do Estado, para que entrem em contato com os 581 
Coordenadores de IES de AU, no sentido de insistir sobre a presença no referido Fórum - 582 
visto que o CAU/PR deve subsidiar o evento no fornecimento de passagens e estadia aos 583 
coordenadores. Há um debate na Plenária sobre o encaminhamento da notificação aos 584 
Coordenadores de Curso, bem como sobre a participação, ou não, dos estudantes nas 585 
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discussões pertinentes aos Cursos, subsequentes ao Fórum. A seguir, o Conselheiro relata 586 
sobre a organização, pela Comissão, de um boletim de notícias, relativo aos trabalhos da 587 
mesma, com o intuito de encaminhá-lo sistematicamente aos Coordenadores de Curso. O 588 
Boletim estaria aberto também às outras Comissões para tratar assuntos comuns. O 589 
Presidente JEFERSON DANTAS NAVOLAR coloca em votação a matéria, que é aprovada. O 590 
seguinte tema a ser colocado pelo Coordenador da Comissão CARLOR HARDT, diz respeito a 591 
uma sugestão a ser encaminhada ao CAU Nacional de se criar um simulador de acesso ao 592 
SICCAU, com função educativa de como, por exemplo, preencher um RRT - Registro de 593 
Responsabilidade Técnica, “onde os alunos possam, no seu dia-a-dia, ou na sua disciplina de 594 
Prática Profissional, exercitar este preenchimento, que também poderia estar disponível aos 595 
profissionais, ou entidades relacionadas. Um simulador de acesso público, com foco na 596 
educação e na capacitação das questões relativas ao SICCAU”. Com a palavra aberta, o 597 
Presidente JEFERSON DANTAS NAVOLAR coloca que há um complicador neste processo, pois 598 
só se tem acesso ao SICCAU através de senha, o que implicaria em se construir uma senha 599 
coletiva. A sugestão, no caso, é que se construa um passo-a-passo para o entendimento do 600 
sistema, pois a simulação ou o próprio manuseio do SICCAU, atualmente, é inviável por 601 
outras partes que não a dos portadores de senhas: “O gestor do sistema não somos nós, 602 
somos meros usuários deste”. Outra sugestão é o encaminhamento ao CAU Nacional, via 603 
esta Presidência, da solicitação para a construção deste simulador ou manual passo-a-passo, 604 
visto o Sistema de Informação e Comunicação - SICCAU - estar passando por um momento 605 
crítico e transitório de provedor/mantenedor do sistema. Sem mais manifestações, o 606 
Presidente passa a Comissão subsequente. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 607 
3.6 Relato da Comissão de Atos Administrativos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 608 
Sobre o Regimento Interno do CAU/PR, o Conselheiro Titular LUIZ BECHER solicita a 609 
aprovação do mesmo para encaminhamento ao CAU Nacional. Neste sentido, lembra a 610 
todos que o próprio Regimento dá competência ao Plenário para aprovar os atos do 611 
Conselho Estadual e que o CAU Brasil está pedindo essa aprovação porque o anterior estava 612 
como Regimento Provisório. Assim, explica, não há muita alteração na forma anterior. A 613 
questão é, fundamentalmente, a retirada do termo “Provisório” e acrescenta que este 614 
Regimento é o “espelho” do Regimento Geral do CAU/BR e que precisa da votação e 615 
aprovação da Plenária para ser homologado em nível Nacional. Colocado em votação, o 616 
mesmo é aprovado por unanimidade. Quanto ao planejamento da viagem ao XX Congresso 617 
Brasileiro de Arquitetos, em Fortaleza, o Conselheiro Titular LUIZ BECHER solicita a 618 
Assistente de Plenária que envie aos Conselheiros a localização dos hotéis e telefones dos 619 
participantes, para que possam organizar-se na cidade, durante o Evento e que esta sendo 620 
contratada junto à organização do CBA, um stand do FUNSAU, o qual servirá também de 621 
receptivo aos arquitetos do Paraná. Quanto ao Relatório de Gerência, o Presidente 622 
JEFERSON DANTAS NAVOLAR pede a palavra para expor, em tela, os dados referentes ao 623 
Atendimento nos Escritórios Regionais e Sede (Anexo VIII). Cita que esta avaliação é 624 
importante ao Conselho, pois houve um investimento de infraestrutura para atendimento 625 
aos profissionais e, através dos mesmos, “estamos diminuindo distâncias, os colegas estão 626 
presentes nos escritórios, o que é demonstrado aqui indica o número de atendimentos, cada 627 
uma das solicitações por telefone e presencial, o que nos permite saber onde ocorre a 628 
dificuldade maior dos colegas”. Por fim, o Conselheiro Titular MANOEL DE OLIVEIRA FILHO 629 
pede a palavra, onde coloca ao Plenário a sua preocupação diante de uma Faculdade de 630 
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Maringá - FEITEP / Faculdade de Engenharia e Inovação Técnico Profissional - que está 631 
planejando a abertura de um Curso de Arquitetura e Urbanismo com a previsão de formação 632 
de 200 (duzentos) profissionais/ano, já com uma pré-aprovação do MEC: “É claro que não 633 
vão sair os 200 no final do Curso, mas se somarmos a CESUMAR, UEM e UNINGÁ - todas de 634 
Maringá - então realmente torna-se preocupante”. Sem manifestações, o Presidente 635 
JEFERSON DANTAS NAVOLAR solicita maiores detalhes do Curso, documentados, para se 636 
fazer uma análise pertinente do caso. O Conselheiro comunica aos demais que as Reuniões 637 
quinzenais realizadas no Escritório Regional de Maringá estão sendo muito produtivas, com 638 
uma participação efetiva, em temas profissionais relevantes ao universo da Arquitetura e 639 
Urbanismo e Região. Por fim, informa que o Escritório já está em fase final de organização 640 
para a nomeação dos profissionais indicados para as futuras Câmaras Técnicas.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 641 
4 Extrapauta: Palavra do Conselheiro Titular João Virmond Suplicy Neto / Presidente da 642 
Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos - FPAA.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 643 
O Conselheiro Titular JOÃO VIRMOND SUPLICY NETO, enquanto Presidente da Federación 644 
Panamericana de Asociaciones de Arquitectos - FPAA -  comunica que a entidade, 645 
estabeleceu junto ao Programa de Cidades do Pacto Global, da Organização das Nações 646 
Unidas, na semana passada, uma parceria de colaboração no Fórum Urbano Mundial, em 647 
Medellín, Colômbia. Através deste acordo, a duas entidades reconheceram os objetivos 648 
comuns relacionados a melhoria da qualidade de vida urbana e a complexidade dos desafios 649 
que enfrentam as cidades, numa colaboração que deve ser plurissetorial, em todas as 650 
esferas da vida urbana: econômica, ecológica, política e cultural. As duas organizações, de 651 
acordo com o Conselheiro, se comprometeram, em termos gerais, para a promoção e 652 
partilhamento de metodologias e experiência conjuntas, tal como para a realização de 653 
pesquisas e projetos. Segundo ele, “dentro deste memorial de entendimento existem alguns 654 
pontos que são destaques: o programa e o incentivo à formação continuada, ou seja, o CPD - 655 
Continuing Professional Development -  que é o processo de atualização e aperfeiçoamento 656 
contínuo de conhecimentos e competências ao longo da vida profissional. É geralmente 657 
concretizado através de uma atividade de formação ou aprendizagem e constitui uma 658 
prática comum para os membros de organizações profissionais, e deve ser uma preocupação 659 
brasileira e do CAU, já que está ligada diretamente à questão do Ensino - neste caso 660 
específico, da Arquitetura e Urbanismo - porque em 05 (cinco) anos é simplesmente 661 
impossível se ter profissionais plenamente qualificados”. Outro acordo que deve ser firmado, 662 
segundo o Conselheiro, com a cidade de Medelín, é a organização de um Concurso Público 663 
para uma reformulação urbana, dentro da cidade, com o apoio da Federação e do Pacto 664 
Global, “ou seja, nós vamos arrancar com um exemplo de primeira linha, porque, primeiro, a 665 
cidade é exemplar, e nós vamos chancelar um concurso que vai ter uma credibilidade 666 
enorme, já que abrange uma área de 200 (duzentos) hectares, ou seja, 100 (cem) alqueires.  667 
E já está também previsto outro concurso para a cidade de Iquitos para reformulação de 668 
uma área de 01 km (um quilômetro) próximo a um rio afluente ao Amazonas”. Assim sendo, 669 
o Conselheiro acredita que a Federação está cumprindo o papel que se destina às 670 
Associações, bem como o próprio CAU. O Conselheiro Suplente (Perú) CARLOS DOMINGOS 671 
NIGRO pede a palavra e acresce seu ponto de vista em relação a história da PUC junto ao 672 
Pacto Global, do qual é signatário há 3 anos: “A missão da PUC vem de encontro à palavra do 673 
Conselheiro João Suplicy, quanto ao Pacto Global, principalmente no alinhamento das 674 
questões dos valores, direitos humanos e a missão dos Arquitetos e Urbanistas, que estão 675 
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sendo responsáveis por ditar a lógica do Planejamento Urbano”. Nesse sentido, convida os 676 
Conselheiros, antecipadamente, a participar dia 26 de Maio, na Pontifícia Universidade 677 
Católica do Paraná, de um encontro que objetiva reunir todos os gestores institucionais que 678 
já são signatários do Pacto Global para a construção de um “modelo maior, porque a 679 
experiência dessa questão do desenvolvimento sustentável é um discurso que iniciou em 92, 680 
na Rio-92, e que teve como principal instrumento a Agenda 21. E, assim como nos Planos 681 
Diretores, engavetamos esta teoria”. O Conselheiro discorre sobre a programação do 682 
evento, a participação do CAU/PR - via NESC - destacando a importância desta parceria entre 683 
o Conselho e os profissionais de área, mediante suas responsabilidades e atribuições 684 
especificas junto aos Planos Diretores”. O Conselheiro Suplente LUIZ FERNANDO GOMES 685 
BRAGA lembra que amanhã, dia 13 de Abril, inicia-se a cooperação entre o CAU/PR e a 686 
Câmara Municipal de Curitiba, e que, a duas semanas atrás, esta instituição promoveu uma 687 
Audiência Pública tratando exatamente do tema supracitado: os objetivos de 688 
desenvolvimento do milênio e do Pacto Global. E, cita o Conselheiro, assim como o CAU já é 689 
signatário, a Câmara foi a primeira casa de Vereadores do Brasil a aderir ao Pacto - amplo 690 
tema da Audiência - em que se afirmou que os primeiros 08 (oito) objetivos primordiais 691 
deste, que se esgotam em 2015, e Curitiba ainda não alcançou algumas de suas metas. 692 
Dentre elas, destacam-se a da maternidade/mortalidade infantil. Além disso, expõe que a 693 
ONU já construiu, a partir de um pedido do próprio Secretário Geral, um documento, numa 694 
rede autônoma, internacional, o alinhamento de 10 (dez) objetivos, criando-se agora um 695 
decálogo pós-2015: “Então, como há uma colagem muito clara de tempos, são 10 (dez) anos 696 
de revisão do Plano Diretor, 15 (quine) anos dos novos Objetivos do Milênio. E, a partir das 697 
colocações feitas aqui, seria muito oportuno reforçar, na discussão do Plano Diretor, esta 698 
abordagem do desenvolvimento sustentável - que foi referenciando aos 10 (dez) novos 699 
objetivos - e que trazem com ênfase a questão das cidades, da resiliência urbana. Tal qual o 700 
Planejamento Urbano, que deve ser colocado como um processo a longo prazo - mas com 701 
soluções emergenciais. Então, acho que é uma convergência muito rica, que deve-se 702 
explorar ao máximo neste debate”. A palavra é aberta, sem mais manifestações. O 703 
Presidente JEFERSON DANTAS NAVOLAR finaliza, compartilhando deste posicionamento que, 704 
a seu ver, deve ser considerado por todos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 705 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CAU/PR, Arquiteto e Urbanista JEFERSON 706 
DANTAS NAVOLAR, agradece à Conselheira e aos Conselheiros presentes. Às dezoito horas 707 
e quarenta e cinco minutos, do dia 14 de Abril de dois mil e quatorze, declara encerrada 708 
esta Reunião de Nº 30 (Quarta de 2014) do CAU/PR. Para constar, eu, MÔNICA DE LACERDA 709 
GOMARA, Assistente de Plenária do CAU/PR, lavro a presente Ata que, depois de lida e 710 
aprovada por todo(a)s o(a)s Senhor(a)s Conselheiro(a)s do CAU/PR, seja rubricada em todas 711 
as suas páginas e, ao final, assinada por mim e pelo Senhor Presidente para que produza os 712 
efeitos legais.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 713 
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