ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 02, DA COMISSÃO DE EXERCÍCIO
PROFISSIONAL DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO
PARANÁ – CAU/PR, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze (27/04/2015), às 9 horas
(09:00h), reuniu-se a Comissão de Exercício Profissional do CAU/PR, na Sessão
Ordinária no 02/2015, realizada na Sede do CAU/PR, na Avenida Nossa Senhora da Luz,
2530, Alto da XV, na cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, coordenada pelo Arquiteto
e Urbanista ORLANDO BUSARELLO – Coordenador da Comissão, tendo como
Assessor de Comissão ANDRESSA FABIANA DE OLIVEIRA; sessão que contou ainda
com a presença dos seguintes Arquitetos e Urbanistas: Conselheiro Titular JEFERSON
DANTAS NAVOLAR e Conselheiro Titular LUIZ EDUARDO BINI GOMES DA SILVA
"QUORUM" – Verificado o número legal de Conselheiros presentes, de acordo com o
Regimento Interno do CAU/PR, art. 62, o Coordenador declarou abertos os trabalhos da
presente. : -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.--.-.-.1. ORDEM DO DIA: -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.1. Inclusão de Assuntos para Discussão: -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.1.1. Devolução dos processos referente aos protocolos de denúncias distribuídos na
reunião da Comissão de Exercício Profissional para o conselheiro Luiz Eduardo Bini
Gomes da Silva no dia trinta de Março do ano de dois mil e quinze (30/03/2015).
Devolvidos com os devidos pareceres e encaminhamento; os protocolos de denúncias
de números 2251 e 4159 que será encaminhado ao setor de fiscalização do CAU/PR
onde solicita-se documentos complementares para andamento da análise; e o protocolo
de denúncia 2162 que solicita-se encaminhamento para os setores de fiscalização e
jurídico do CAU/PR e para a Comissão de Ética Disciplina –CED/PR, pois foi constatado
indícios éticos disciplinares segundo a resolução de n°52 que aprova o código de ética e
disciplina do CAU/BR.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.1.2. Devolução dos processos referentes aos protocolos de denúncias distribuídas ao
conselheiro Orlando Busarello no dia sete de abril do ano de dois mil e quinze
(07/04/2015). Devolvidos com os devidos pareceres onde o mesmo solicita o
encaminhamento aos setores competentes. Protocolo de denúncias números 732, 987
e 4363 será encaminhado para o setor jurídico; e protocolo de denuncia número 2045
será encaminhado ao setor de fiscalização.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
1.1.3. . Devolução dos processos referentes aos protocolos de denúncias distribuída ao
conselheiro Rafael Gimenez Gonçalves no dia nove de fevereiro de dois mil e quinze
(09/02/2015). Devolvido com os pareceres e solicitação de encaminhamento para o setor
de fiscalização os protocolos de números 3207, 3552, 4228 e 4452 para que o setor oficie
as partes envolvidas apresentando outros documentos complementares para andamento
do processo. -.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
1.1.4. O agente de fiscalização do CAU/PR arquiteto urbanista Walter Gustavo
Linzmayer, informa sobre a reunião que acontecera com a prefeitura Municipal de
Curitiba no dia vinte e oito de abril do ano de dois mil e quinze(28/04/2015), para tratar
do assunto de desvinculação de certificado de aprovação de projeto e alvará de execução
de obra; o mesmo participara da reunião antes de elaborar oficio para os 399 municípios,
para que exista o esclarecimento , e entendimento das necessidades e dificuldades das
prefeituras em relação as baixas e cancelamentos de RRT, em especial RRT de
execução. O conselheiro Orlando Busarello aleta sobre a questão recorrente onde o
profissional é contratado para elaborar o projeto, e acaba emitindo também o RRT de
execução para conseguir o alvará de construção devido as exigências da prefeitura,
mesmo sabendo que o profissional responsável pela execução será outro que o
proprietário informara. O conselheiro fala sobre a importância de uma campanha para
conscientizar o profissional dos riscos que ele corre ao realizar RRT onde o mesmo não
será o responsável pelo acompanhamento e execução da atividade. . -.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.ATA DA REUNIÃO N° 02, DE 27 DE ABRIL DE 2015, DA COMISSÃO DE EXERCÍCIO
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1.1.5. O agente de fiscalização Walter Gustavo Linzmayer, apresenta o processo de
denúncia de n° 1000010930/2014 que trata sobre o sinistro ocorrido de morte de uma
criança no município de Mangueirinha/PR. O agente fiscal informa por meio de
mapeamento do processo os principais pontos, relação, sessões e partes envolvidas. O
processo será disponibilizado aos conselheiros por meio digital e impresso na data de
vinte e sete de abril de dois mil e quinze(27/04/2015) para que os mesmos possam se
inteirar sobre o processo e desenvolverem seus devidos pareceres juntamente com o
ponto de vista do setor de fiscalização. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.2. PRÓXIMA REUNIÃO. Ocorrerá na cidade de Londrina e será realizado no dia 25 de
maio de 2015. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
2.1. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador da Comissão de Exercício Profissional
do CAU/PR, o Arquiteto e Urbanista ORLANDO BUSARELLO, agradeceu aos
presentes. Encerrou a Sessão às 12h e (doze horas), determinando a lavratura da
presente Ata a qual, depois de lida e achada conforme, vai rubricada em todas as páginas
e, ao final, assinada por mim, Coordenador da referida Comissão do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná, para que produza os efeitos legais. .-.-.-.___________________________
Arquiteto e Urbanista ORLANDO

BUSARELLO
Coordenador
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