
  

 

ATA DA 102ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA   

REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

Aos doze dias  do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, foi realizada a 102ª Reunião Plenária, 1 

através da plataforma de reunião virtual Zoom, por convocação ordinária prevista no calendário anual e sob 2 

a presidência do conselheiro José Akel Fares Filho, atendendo ao disposto no § 2º do Art. 137 do Regimento 3 

Interno do CAU/PA, reuniram-se os conselheiro(a)s estaduais titulares: Ana Klaudia de Almeida Viana 4 

Perdigão, Ana Cristina Lopes Braga, Anna Beatriz Bassalo Aflalo, Ary Dionor Viana Rabelo, José Maria 5 

Coelho Bassalo, José Reginaldo Pinto de Abreu e Juliano Pamplona Ximenes Ponte; conselheiro(a)s 6 

estaduais suplentes convidado(a)s: Clívia Correa Pinto Bastos, Alexandre Martins de Lima, Ravy Bassalo de 7 

Castro, Helena Lúcia Zagury Tourinho, Davina Bernadete Oliveira Lima, Max Tonni Lopes Trindade, Ari 8 

Tomaz da Silva Filho e Samantha Nahon, a conselheira federal Alice da Silva Rodrigues Rosas. Registram-9 

se as presenças do gerente geral Flávio Campos do Nascimento, advogado Jean Lucas de Oliveira e do 10 

Coordenador do Administrativo Financeiro, Igor de Castro Corrêa. I. ABERTURA DOS TRABALHOS, 11 

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM, EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL, LEITURA, DISCUSSÃO E 12 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:  Iniciada a reunião às 9h15min,  constatado a 13 

existência de quórum e execução do hino nacional, conforme Regimento Interno do CAU/BR, deu-se início 14 

aos trabalhos da 102ª Reunião Plenária Ordinária, o presidente do CAU/PA, José Akel Fares filho, submeteu 15 

a leitura, apreciação e aprovação da ata da reunião anterior, não havendo manifestações, foi aprovada por 16 

unanimidade. II. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: O gerente geral do CAU/PA, Flávio Campos, justificou 17 

a ausência da Chefe de Gabinete e de Mesa, Rioma Sarges Rebelo, por motivo de viagem, e dos conselheiros 18 

Cecy Oneide do Nascimento Sussuarana e Matheus de Almeida Vieira. III. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO 19 

DA PAUTA: O presidente leu a pauta perguntou se alguém teria proposta de acréscimo de assunto, dúvida 20 

ou mesmo necessidade de esclarecimento, não havendo manifestações foi dado prosseguimento aos 21 

trabalhos. IV. ODEM DO DIA: 1- PLANO DE AÇÃO DAS COMISSÕES 2021 – O presidente José Akel 22 

Fares Filho solicitou as comissões apresentação dos planejamentos para o ano de 2021. CAPAF-Comissão 23 

de Administração, Planejamento e Finanças - A Coordenadora Ana Cristina Braga, passou a explanar 24 

detalhadamente das ações elaboradas pela comissão. Serão desenvolvidas atividades que envolvem outras 25 

comissões, tais como: Seminários; cursos de capacitação para funcionários do CAU/PA, elaboração e 26 

publicação do Edital de patrocínio e edital para pessoa jurídica sem fins lucrativos; Análise e parecer sobre 27 

prestação de contas e encaminhamento ao TCU, entre outras. O presidente sugeriu que essas ações sejam 28 

acompanhadas por pautas de reuniões, para que todos possam analisar e acompanhar a execução das metas 29 

dentro dos prazos e das rotinas administrativas e financeiras. O controle do andamento da execução das ações 30 

ficará sob a responsabilidade da Chefe de Mesa e Gabinete e do Gerente Geral, que deverão acompanhar os 31 

cronogramas das ações com atualização permanente. A Conselheira Helena Lúcia Zagury ressaltou que, 32 

existem dois níveis de planejamento operacional/tático e o estratégico que foca na missão e a visão de futuro 33 

do CAU/PA. Afirmou ainda ser necessário avançar para um planejamento mais amplo, além daquele do 34 



  

 

âmbito interno, do funcionamento administrativo. O presidente José Akel Fares Filho informou que é 35 

fundamental o desenvolvimento do planejamento estratégico, e que este será elaborado com certeza, mas que 36 

é necessário um plano de ação imediato para o funcionamento das comissões. CED-Comissão de Ética e 37 

Disciplina – A Coordenadora Ana Klaudia de Almeida Viana Perdigão apresentou o cronograma das ações 38 

externas e internas elaboradas pela comissão, embasadas nas diretrizes do CAU/BR, dando continuidade. 39 

Nas ações da gestão anterior, incluindo treinamentos de capacitação, eventos anuais para recepção dos novos 40 

Arquitetos e Urbanistas. Além de campanhas em redes sociais, material publicitário e palestras sobre ética 41 

na arquitetura e urbanismo. Informou que são propostas preliminares para apreciação dos conselheiros. 42 

Enfatizou que a comissão está dando andamento aos éticos-disciplinares  da gestão anterior.  Na ocasião, a 43 

Conselheira Federal convidada, Alice Rosas, pronunciou-se e sugeriu convidar o Conselheiro Federal da 44 

Bahia, Guivaldo D’Alexandria Baptista, que já foi da comissão de ética do CAU/BR, para participar de uma 45 

reunião online com a CED do CAU/PA. A conselheira Ana Klaudia agradeceu e disse que todas as sugestões 46 

serão bem-vindas. CEFEP-Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional – O Coordenador 47 

José Maria Coelho Bassalo passou a explanar o detalhamento e cronograma das ações elaboradas pela 48 

comissão em reuniões. Apresentou o planejamento da fiscalização, elaboração de minutas dos acordos de 49 

cooperação técnica com as instituições, definindo as devidas responsabilidades de fiscalização de cada órgão 50 

de maneira mais clara e objetiva. Enfatizou sobre a campanha de orientação para os arquitetos, pois, ainda 51 

existem muitos profissionais com opiniões divergentes sobre o papel do CAU. Ressaltou a importância de 52 

estratégias de proximidade com as IES/Egressos e os procedimentos de avaliação dos registros dos cursos 53 

em EAD; a criação do selo acreditação dos cursos de Arquitetura. O conselheiro discorreu sobre a relevância 54 

e responsabilidade dos pagamentos de RRT dos projetos elaborados pelos servidores para órgãos púbicos. 55 

Após uma breve discussão entre os presentes, presidente José Akel Fares Filho sugeriu uma reunião 56 

especifica para tratar do RRT, considerando a complexidade das questões legais e institucionais. CPUA-57 

Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental - A coordenadora Adjunta, Conselheira Anna-Beatriz 58 

Aflalo explanou que o planejamento das ações foi elaborado com base nas propostas da gestão anterior, com 59 

as devidas revisões, exclusões e acréscimos. Destacou sobre a importância da representatividade do CAU 60 

nos conselhos estaduais e municipais. Elaboração de notas técnicas sobre as questões relevantes. 61 

Monitoramento da elaboração da revisão do Plano Diretor do Município de Belém. Trabalho de fiscalização 62 

e acompanhamento junto ao MPPA nos projetos de impactos e de interesses do conselho e dos profissionais. 63 

Implantação do Projeto CAU EDUCA em parceria com as demais comissões. O Presidente José Akel Fares 64 

Filho manifestou-se sobre a participação do CAU/PA no Conselho de Desenvolvimento Urbano de Belém. 65 

A eleição ocorreu em novembro de 2020, com chamamento por meio de edital via SEGEP. A vaga do CDU 66 

destinada ao CAU/PA foi retirada por ordem direta do gestor municipal. A Conselheira Helena Zagury 67 

Tourinho manifestou-se, sugeriu que seja solicitado a reversão da decisão junto a Prefeitura. Após ampla 68 

discussão ficou acordado que o tema será tratado em reunião específica.  CPP-Comissão Especial de 69 

Política Profissional – O Conselheiro Ravy Bassalo passou a explanar o detalhamento das ações elaboradas 70 



  

 

e deliberadas na comissão. Destacou sobre as ações da gestão anterior e alguns assuntos tratados junto a 71 

Prefeitura de Santarém. Discorreu sobre a criação da Secretaria de Habitação e Urbanismo e a articulação de 72 

uma reunião com o Prefeito e Conselheiros locais, a fim de pleitear a presença dos profissionais Arquitetos 73 

e Urbanistas nos órgãos públicos, efetivamente, tendo em vista que os profissionais atuantes no momento 74 

são de outras aéreas. Ressaltou sobre a Capacitação de ATHIS. Enfatizou sobre o convenio de cooperação 75 

com COHAB e MMPA, objetivando a medição e implementação do ATHIS. Existe uma discussão de projeto 76 

em parceira com a professora Myrian Cardoso, que possui o projeto regularização fundiária, denominado 77 

“Meu endereço”, seria uma parceria entre o CAU/PA, Universidades e Ministério Público.  O Conselheiro 78 

José Reginaldo manifestou-se, pontuando sobre a importância do projeto, contribuição e compromisso do 79 

CAU/PA dentro das ações profissionais. O conselheiro Ravy Bassalo enfatizou sobre essa necessidade das 80 

ações do projeto CAU pelo Pará.  2. CARTA AO PREFEITO – O presidente do CAU/PA solicitou 81 

colaboração dos Conselheiros para elaboração da minuta da carta aos prefeitos, que tem como objetivo 82 

principal documentar e tratar de questões fundamentais e estratégicas com o poder público, tais como: 83 

ATHIS, RRT, CONCURSOS, entre outras.  3. O QUE OCORRER: A Conselheira Federal Alice Rosas 84 

comunicou que o CAU/BR está em fase de implantação do planejamento estratégico, objetivando 85 

interlocução maior com os Arquitetos e Urbanistas com a sociedade. Quanto as questões do sistema SICCAU 86 

que vem apresentando diversos problemas e situações adversas já estão adotando as providências cabíveis. 87 

Discorreu sobre a relação do Conselho com o Congresso Nacional e a complexidade da legislação vigente, 88 

entre outros assuntos de interesses do CAU/BR e CAU/UF. Enfatizou que esses assuntos precisam ser 89 

discutidos em todos os Conselhos para contribuições de interesses de todos. Para isso será necessário o apoio 90 

das CPUAs e CPPs do Brasil. Fez uma breve explanação de algumas situações vivenciadas por alguns 91 

profissionais e os impactos jurídicos e administrativos consequentes da legislação a nível nacional. 3.1. 92 

APRESENTAÇÃO RELATÓRIO GERENCIAL JANEIRO/2021: o presidente José Akel Fares Filho 93 

concedeu a palavra ao gerente geral, Flávio Campos do Nascimento, que passou a apresentar em slides o 94 

relatório gerencial. Fez uma breve explanação resumida, com ênfase para os números do Atendimento Geral, 95 

Análise Técnica, Fiscalização, Comunicação, Jurídico, Contabilidade, Financeiro e Relação da equipe 96 

CAU/PA 2021. 4. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o presidente José Akel Fares 97 

Filho agradeceu a participação de todos, deu por encerrada a centésima segunda sessão plenária do CAU/PA 98 

às 12h45min, foi solicitado a mim, Rioma Sarges Rebelo, que lavrasse a presente ATA, que após lida e 99 

aprovada será assinada por todos os presentes 100 
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