
 

 

ATA DA 91ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA (CAU/PA), REALIZADA NO DIA 03 DE 1 

ABRIL DE 2020. 2 

Ao terceiro (03) dia do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte (2020), através da plataforma de 3 
reunião virtual Zoom, por convocação ordinária prevista no calendário anual e sob a presidência do 4 
conselheiro José Akel Fares Filho, reuniram-se os conselheiros(as) estaduais titulares: Clivia Corrêa 5 
Pinto Bastos, Filomena Mata Vianna Longo , Matheus de Almeida Vieira, Raul da Silva Ventura Neto, 6 
Wellington de Souza Veloso, Walter José de Morais Borges e conselheira federal Alice Rosas. 7 
Registram-se as presenças do gerente geral Flávio Campos do Nascimento, advogado Jean Lucas de 8 
Oliveira, coordenador administrativo financeiro Igor Côrrea, assessora de comunicação Ana Lídia 9 
Vieira e assistente administrativo Narciso Feitosa de Oliveira. 1. EXPEDIENTE: ABERTURA, 10 
VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM E AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Foi justificada a ausência do 11 
conselheiro Bruno de Oliveira Gomes. Constatada a existência de quórum, dá-se início aos trabalhos 12 
da 91ª Reunião Plenária Ordinária às 09h. 2. LEITURA E DISCUSSÃO DA ATA DA REUNIÃO 13 
ANTERIOR: Não havendo discordâncias, foi APROVADA. 3.APRESENTAÇÃO DE 14 
COMUNICADOS DE COORDENADORES DE COMISSÃO: Comissão de Ética e Disciplina: 15 
O coordenador Walter José de Morais Borges comunica que a partir do recebimento de um 16 
procedimento ético disciplinar a Comissão de Ética e Disciplina, de acordo com a Resolução 143 do 17 
CAU/BR, definirá o relator e caberá a esse, considerando os critérios de admissibilidade, apresentar, 18 
na reunião da CED, parecer com proposta de acatamento da denúncia e consequente instauração do 19 
processo ético-disciplinar ou não acatamento da denúncia e a consequente determinação do seu 20 
arquivamento liminar. Nesse sentido, é facultado ao relator solicitar às partes manifestação escrita ou 21 
verbal, sobre os fatos descritos na denúncia com vistas ao esclarecimento dos critérios de 22 
admissibilidade ou à análise de viabilidade de procedimento conciliatório, sendo que caso os fatos 23 
denunciados versem sobre matéria conciliável, o relator poderá propor à CED a designação de 24 
audiência de conciliação. O coordenador Matheus de Almeida Vieira comunica que, excepcionalmente 25 
representando a CED na ação do Projeto “CAU pelo Pará”, a ser realizada em Redenção, dos dias 26 
dezessete (17) a dezenove (19) de fevereiro (02) desse ano, não alcançou seu objetivo devido a 27 
intempéries naturais no decorrer da viagem que bloquearam todos os acessos terrestres entre Marabá 28 
e Redenção. Comissão Especial de Política Profissional: O coordenador Matheus de Almeida Vieira 29 
comunica que devido às medidas de prevenção ao COVID-19 foi adiado o I Seminário de ATHIS, que 30 
seria realizado no dia vinte e oito (28) de março (03) esse ano e seguido de Workshop na sede do Boi 31 
Marronzinho, no bairro Terra Firme; o evento contaria com a participação da professora da UFPA 32 
Miriam Cardoso, que atua em ATHIS no bairro mencionado. Também devido às limitações desse 33 
momento, os trâmites com a SECULT para promover concurso de projeto estão suspensos. Comissão 34 
de Administração, Planejamento e Finanças: A coordenadora Filomena Mata Vianna Longo 35 
comunica que houve reunião sobre a última versão do Plano de Cargos Carreiras e Salários (PCCS). 36 
O advogado afirmou que o PCCS foi construído nos moldes dos planos bem sucedidos de outros 37 
CAU/UF e adaptados tanto a realidade quanto as necessidades do CAU/PA. Ainda sobre o tema, o 38 
financeiro Igor Corrêa assegurou que toda e qualquer ação baseada no dispositivo passará por consulta 39 
prévia para análise de viabilidade financeira. Haverá futuras reuniões para discutir o tema. Comissão 40 
Especial de Fiscalização e Ensino Profissional : O coordenador Raul da Silva Ventura Neto 41 
comunica que houve reunião para tratar dos seguintes pontos: Harmonização entre atribuições de 42 
Arquitetura e Urbanismo e Engenharia – O tema está sendo analisado em amplitude nacional pela 43 
Comissão de Harmonização criada pelo CAU/BR. Desconhecimento dos cartórios de registros de 44 
imóveis sobre características de RRT e ART em relação a vistoria de prédios antigos – O jurídico 45 
enviará ofício para esclarecer o tema. Ensino à distância (EAD) e aula remota no contexto da 46 
paralisação das aulas presenciais nas IES devido o COVID-19 – Após a conselheira Filomena Mata 47 
Vianna Longo esclarecer as diferenças entra as duas abordagens, a conselheira federal Alice Rosas 48 
falou que o CAU/BR não possui posicionamento consolidado. Drenagem e terraplanagem como 49 
atribuição de Arquitetos e Urbanistas – Tendo em vista o impasse entre a Resolução nº 21 e 50 
Deliberações dos CAU/UF, a CEFEP decidiu considerar a Resolução nº 21, uma vez que se trata de 51 
instrumento deliberativo maior, e exprimir sua decisão em parecer técnico e jurídico. 5. ORDEM DO 52 



 

 

DIA. 5.1 LICENÇA TEMPORÁRIA. O gerente geral Flávio Campos do Nascimento comunica o 53 
pedido de licença da conselheira Roberta Rodrigues Menezes por estar em tratamento médico até trinta 54 
e um (31) de julho (07) de dois mil e vinte (2020); sendo assim, assume o cargo de conselheiro titular 55 
Raul Ventura Filho, até então seu suplente. 5.2 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO. Após 56 
compartilhamento e explicação dos demonstrativos financeiros, o documento foi aprovado por 57 
unanimidade. 5.3 RELATÓRIO GERENCIAL. O gerente geral Flávio Campos do Nascimento 58 
apresenta dados e análise das ações desenvolvidas no mês passado. 5.4 CONCURSO SEMAD. O 59 
advogado Jean Lucas Oliveira informa que o CAU/PA notificou a Prefeitura, através de processo de 60 
fiscalização, e enviou ofício acerca do piso salarial da categoria. 8. COMUNICAÇÕES DE 61 
ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL: Por unanimidade, foi decidido que a data para a próxima 62 
reunião plenária ordinária será dia vinte e quatro (24) de abril (04) de dois mil e vinte (2020). 9. 63 
ENCERRAMENTO: Nada mais a tratar, o presidente José Akel Fares Filho agradece a participação 64 
de todos e encerra a reunião às 11h e 30 min. 65 

 

José Akel Fares Filho 

Presidente do CAU/PA 


