
ATA DA 93ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA (CAU/PA), REALIZADA NO DIA 22 DE 
MAIO DE 2020.

Ao vigésimo segundo (22) dia do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte (2020), através da
plataforma de reunião virtual  Zoom, por convocação ordinária prevista no calendário anual e sob a
presidência do conselheiro José Akel Fares Filho, reuniram-se os conselheiros(as) estaduais titulares:
Clivia  Corrêa Pinto Bastos,  Emerson Bruno de Oliveira  Gomes,  Filomena Mata Vianna Longo,
Wellington de Souza Veloso,  Matheus de Almeida Viera e conselheira suplente Davina Oliveira
Lima. Registram-se as presenças do gerente geral Flávio Campos do Nascimento, advogado Jean
Lucas Oliveira, coordenador administrativo financeiro Igor Côrrea, assessora de comunicação Ana
Lídia  Vieira  e  assistente  administrativo  Narciso  Feitosa  de  Oliveira.  1.  EXPEDIENTE  :  
ABERTURA, VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM E AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Foi justificada
a ausência do conselheiro Walter José de Morais Borges. Constatada a existência de quórum, dá-se
início aos trabalhos da 93ª Reunião Plenária Ordinária às nove horas e quarenta e sete minutos (09h e
47min.)  2.   LEITURA E DISCUSSÃO DA ATA DA REUNIÃO  ANTERIOR  :  Não  havendo
discordâncias,  foi  APROVADA.  3.APRESENTAÇÃO  DE  COMUNICADOS  DE
COORDENADORES DE COMISSÃO: Comissão de   Administração, Planejamento e Finanças  
(CAPAF): A coordenadora Filomena Mata Vianna Longo comunica que continua em andamento o
controle do fluxo de arrecadação para a tomada de decisão das ações de contingenciamento. Embora
em  face  da  redução  drástica  de  receita,  as  principais  metas  traçadas  no  planejamento  serão
alcançadas até o final do ano. Comissão Especial de Política Profissional: O coordenador Matheus
de Almeida Vieira comunica que foram realizadas reuniões para tratar do projeto “Escritório Legal”
e sugere a produção de mais conteúdo regional para as mídias sociais. A conselheira Filomena Mata
Vianna Longo acrescenta que todos os conselheiros estão em articulação para angariar parcerias em
prol  da  divulgação  de  ações  perante  a  mídia. Comissão  de  Ética  e  Disciplina:  O  conselheiro
Wellington de Souza Veloso comunica que os prazos para andamento dos processos éticos estão
suspensos e há a necessidade de digitalizar os processos e sistematizar a análise. O advogado Jean
Lucas  Oliveira  comunicou que  a  tarefa  será  realizada  o  quanto  antes  com o  suporte  do  TI.  4.
ORDEM  DO  DIA.  4.1  REPLANEJAMENTO  E  REENVIO  DA  PROPOSTA  DE
CONTIGENCIAMENTO.  O  presidente  José  Akel  Fares  Filho  comunicou  que  a  questão  do
contingenciamento  foi  amplamente  discutida  no  Fórum  de  Presidentes  e  na  Reunião  Plenária
Ampliada.  O  coordenador  administrativo  financeiro  Igor  Côrrea  apresentou  as  planilhas  de
acompanhamento das receitas, explanou a proposta de reprogramação do CAU/BR, a proposta de
contingenciamento  do  CAU  e  o  comparativo  da  arrecadação  de  RRT. 4.2  RELATÓRIO  DE
ATIVIDADES  NO  PERÍODO  DE  QUARENTENA.  O  gerente  geral  Flavio  Campos  do
Nascimento  apresentou  relatório  gerencial  com gráficos  e  análises  de  todos  os  setores  e  ações
desenvolvidas ao longo do mês de abril. 5. COMUNICAÇÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE
GERAL:  O  coordenador  administrativo  financeiro  Igor  Côrrea  comunica  que  a  contabilidade
recebeu aprovação sem ressalvas da auditoria externa.  O conselheiro  Matheus de Almeida Viera
comunica a necessidade de revisão do edital do concurso de projetos do “Parque da Cidade” no que
se refere a não pertinência da participação de alunos como coautores dos projetos. O advogado Jean
Lucas Oliveira analisará o edital e tomará as devidas providências com o máximo de celeridade. 6.
ENCERRAMENTO: Nada mais a tratar, o presidente José Akel Fares Filho agradece a participação
de todos e encerra a reunião às onze horas e cinquenta e cinco minutos (11h e 55min.).

José Akel Fares Filho

Presidente do CAU/PA
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