
 

 

ATA DA 92ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA (CAU/PA), REALIZADA NO DIA 24 DE 1 

ABRIL DE 2020. 2 

Ao vigésimo quarto (24) dia do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte (2020), através da 3 
plataforma de reunião virtual Zoom, por convocação ordinária prevista no calendário anual e sob a 4 
presidência do conselheiro José Akel Fares Filho, reuniram-se os conselheiros(as) estaduais titulares: 5 
Clivia Corrêa Pinto Bastos, Filomena Mata Vianna Longo, Raul da Silva Ventura Neto, Wellington 6 
de Souza Veloso e Walter José de Morais Borges e conselheira suplente: Davina Bernadete Oliveira 7 
Lima. Registram-se as presenças do gerente geral Flávio Campos do Nascimento, coordenador 8 
administrativo financeiro Igor Côrrea, assessora de comunicação Ana Lídia Vieira e assistente 9 
administrativo Narciso Feitosa de Oliveira. 1. EXPEDIENTE: ABERTURA, VERIFICAÇÃO DE 10 
QUÓRUM E AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Foi justificada a ausência do conselheiro Emerson 11 
Bruno de Oliveira Gomes. Constatada a existência de quórum, dá-se início aos trabalhos da 92ª 12 
Reunião Plenária Ordinária às nove horas e quarenta e cinco minutos (09h e 45min.) h. 2. LEITURA 13 
E DISCUSSÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Não havendo discordâncias, foi 14 
APROVADA. 3.APRESENTAÇÃO DE COMUNICADOS DE COORDENADORES DE 15 
COMISSÃO: Comissão de Ética e Disciplina: O coordenador Walter José de Morais Borges 16 
comunica que a Comissão se reuniu em teleconferência no dia oito (08) de abril (04)  e na ocasião o 17 
assessor da comissão, advogado Jean Lucas Oliveira, apresentou relatório com todos os processos 18 
existentes no sistema; foi discutida a situação de cada um e três (03) desses processos foram 19 
distribuídos entre os membros da comissão para pré análise. Comissão de Administração, 20 
Planejamento e Finanças: A coordenadora Filomena Mata Vianna Longo comunica que aconteceram 21 
diversas reuniões desde a plenária passada e estão em andamento tanto o desenvolvimento do PCCS 22 
quanto as ações de contingenciamento. 4. ORDEM DO DIA. 4.1 PLANO DE 23 
CONTINGENCIAMENTO. O presidente José Akel Fares Filho comunica que a arrecadação do 24 
conselho caiu em trinta e seis por cento (36 %), o que compromete a realização de uma série de itens 25 
do planejamento. Considerando análise financeira, com esses trinta e seis por cento (36 %) de corte na 26 
arrecadação há garantia de pagamento de despesas fixas, quais sejam: Folha de pagamento, consumo 27 
de água, luz, telefone, taxas bancária,  centro de serviço compartilhado e fundo de apoio – esses dois 28 
últimos, valores repassados ao CAU/BR. Restam cerca de oitenta mil reais (R$ 80.000,00) que serão 29 
destinados ao plano de mídia - garantindo a comunicação com os arquitetos -, e a eventualidades 30 
emergenciais. Todas as outras ações programadas no planejamento original estão suspensas. 4.2 31 
PLANO DE MÍDIA. A assessora de comunicação Ana Lídia Vieira comunica que o plano de 32 
gerenciamento de crise da comunicação busca reposicionar a marca do CAU/PA no cenário do 33 
COVID-19 e propõe ações que gerem empatia e informem os arquitetos e urbanistas paraenses. Entre 34 
as atividades propostas, já foram executadas o chatbot no site, o envio de e-mail marketing, a criação 35 
do pilar de conteúdo #ficaadica, a coleta de depoimentos e parcerias. Entretanto, é importante destacar 36 
que se trata de uma ação continua de divulgação. Em seguida, apresentou o plano de gestão de crise e 37 
relatório das ações já executadas; aprovação das ações propostas e indicação de profissionais a serem 38 
entrevistados e avaliação dos valores de veiculação de spot na rádio e parcerias com radialistas. 5. 39 
COMUNICAÇÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL: o presidente José Akel Fares Filho 40 
sugeriu manifestação do CAU/PA para propor exclusão do item do regulamento eleitoral do CAU/BR 41 
que permite profissionais em débito votarem e serem votados. A proposta foi aprovada por 42 
unanimidade. Ademais, comunicou que a obra do CAU working foi finalizada e começará a funcionar 43 
assim que o atendimento presencial retornar. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais a tratar, o presidente 44 
José Akel Fares Filho agradece a participação de todos e encerra a reunião às onze horas e trinta 45 
minutos (11h e 30min.). 46 
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