
  

 

ATA DA 107ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA   

REALIZADA NO DIA 09 DE JULHO DE 2021 

 

Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, foi realizada a 107ª Reunião Plenária, 1 

através da plataforma de reunião virtual Zoom Meeting, por convocação ordinária prevista no calendário 2 

anual para ser realizada no dia 09/07/2021, sob a presidência do conselheiro José Akel Fares Filho. 3 

Atendendo ao disposto no § 2º do Art. 137 do Regimento Interno do CAU/PA, reuniram-se os 4 

conselheiros estaduais titulares: Ana Klaudia de Almeida Viana Perdigão, Ana Cristina Lopes Braga, 5 

Anna-Beatriz Bassalo Aflalo, Ary Dionor Viana Rabelo, Cecy Oneide do Nascimento Sussuarana, José 6 

Maria Coelho Bassalo (vice-Presidente do CAU/PA), José Reginaldo Pinto de Abreu e Matheus de 7 

Almeida Vieira; os conselheiros estaduais suplentes convidados: Ari Thomaz, Clívia Correa Pinto Bastos, 8 

Davina Bernadete Oliveira Lima, Helena Lucia Zagury Tourinho, Ravy Bassalo de Castro e Samantha 9 

Nahon, Registram-se as presenças do advogado Jean Lucas de Oliveira, Chefe de Gabinete e de Mesa 10 

Rioma Sarges Rebelo e Assessora de Comunicação Ana Lídia Marreiros Tavares Vieira.  ABERTURA 11 

DOS TRABALHOS: I. VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM; II. EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL; 12 

III. LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Constatada 13 

a existência de quórum e após a execução do hino nacional, conforme Regimento Interno do CAU/PA, às 14 

9h15, deu-se início aos trabalhos da 107ª Reunião Plenária Ordinária. O presidente do CAU/PA, José 15 

Akel Fares Filho, submeteu a leitura, apreciação e aprovação da ata da reunião anterior, após ajustes e 16 

não havendo manifestações contrárias, considerou a ata aprovada por unanimidade. IV. AUSÊNCIAS 17 

JUSTIFICADAS: Não houve. V. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA PAUTA: O presidente submeteu 18 

a pauta à plenária e perguntou se alguém teria proposta de acréscimo de assunto, dúvida ou mesmo 19 

necessidade de esclarecimento e não havendo manifestações, considerou a pauta aprovada. VI. 20 

COMUNICAÇÕES DAS COMISSÕES: A coordenadora da CED, conselheira Ana Klaudia Perdigão, 21 

comunicou que a campanha do primeiro semestre, divulgada na homepage do CAU/PA, “Gotas de 22 

Conscientização”, foi finalizada dento do prazo estipulado no planejamento das ações. No segundo 23 

semestre a campanha seguirá em novo formato e será ampliada em outras redes sociais, inclusive com 24 

ampliação do público-alvo. A conselheira Anna-Beatriz Bassalo Aflalo externou que a campanha “Gotas 25 

de Conscientização” chegou de forma positiva não só aos profissionais de arquitetura e de outras aéreas, 26 

mas também ao corpo discente de várias IES, assim como à sociedade; deixando clara a importância de 27 

denunciar e notificar os profissionais irregulares. A conselheira Ana Klaudia discorreu sobre as demandas 28 

de denúncias que chegam para análise na Comissão. Informou que a parte jurídica e os procedimentos 29 

administrativos precisam ser analisados e seguidos cuidadosamente.  A coordenadora da CPAFI, 30 

conselheira Ana Cristina Lopes Braga, relatou que as ações previstas para o primeiro semestre foram 31 

concluídas dentro do prazo; comunicou também que e as ações para o segundo semestre estão sendo 32 

alinhadas e contarão com a participação da conselheira suplente convidada, Clívia Correa Pinto Bastos, 33 



  

 

tendo em vista sua experiencia na gestão anterior. VII. COMUNICAÇÃO DO PRESIDENTE: 1. 34 

REUNIÕES COM CREA/PA; FUMBEL E VEREADORA DE BELÉM BEATRIZ CAMINHA:  O 35 

presidente José Akel Fares Filho destacou as referidas reuniões pela importância dos assuntos tratados. 36 

No que se refere a reunião com o CREA/PA, realizada no dia 08/06/2021, foram discutidos, entre outros 37 

assuntos, a parceria das fiscalizações junto aos condomínios, Assistência Técnica de Habitação de 38 

Interesse Social (ATHIS) e valorização dos profissionais diante do atual cenário. Tais assuntos são 39 

relevantes para ambos os Conselhos e para a sociedade como um todo, considerando e respeitando a 40 

autonomia de cada Conselho. Também foi sugerida a realização de um Seminário em parceira com MPPA, 41 

além de outras entidades importantes que serão analisadas. No que se refere a reunião com a FUMBEL, 42 

realizada no dia 30/06/2021, a convite da Fundação, tendo como pauta principal o Projeto Conviver 43 

Belém: “Centro Histórico, ocupação e projetos”, entre outros assuntos, houve as participações do vice-44 

presidente, conselheiro José Bassalo e o Gerente Geral, Arq. Flávio Campos do Nascimento do CAU/PA. 45 

A referida reunião foi bastante produtiva. O projeto poderá ser apresentado na próxima plenária pelo 46 

conselheiro José Bassalo, presente no projeto desde o início. No que se refere a reunião com a vereadora 47 

de Belém, Beatriz Caminha, tendo como foco principal a elaboração de projetos para comunidades 48 

carentes a partir do atendimento da ATHIS no bairro da Cabanagem, contou com a participação do 49 

conselheiro Matheus Vieira. O referido conselheiro ressaltou a importância das parcerias com os políticos 50 

do município, tendo em vista as possibilidades de ementas parlamentares de interesse social e para 51 

qualidade de vida da população carente. Em seguida o Presidente José Akel Fares Filho informou que a 52 

rádio CBN Amazônia Belém convidou o CAU/PA para discorrer sobre fiscalização e teve como 53 

representante a conselheira suplente Samantha Nahon, que concedeu uma excelente entrevista de forma 54 

objetiva e esclarecedora. A entrevista foi compartilhada no grupo dos conselheiros para sugestões e 55 

compartilhamento nas redes sociais. 2. REUNIÃO CAU/UF MÉDIOS E CENTRO DE SERVIÇOS 56 

COMPARTILHADOIS-CSC: O presidente José Akel Fares Filho informou que a reunião ocorreu no 57 

dia 21/06/2021 em Brasília-DF. Foram tratados assuntos abrangendo o diagnóstico e as propostas de 58 

criação de uma nova arquitetura de serviços para o SICCAU, com controle de monitoramento para 59 

prevenir quedas no sistema. Também foi discutida a previsão orçamentária, com possibilidades de 60 

remanejamento de verbas entre CAU/BR, CAU/UF e Fundo de Apoio. Sendo aprovada por unanimidade. 61 

O Presidente também comunicou sua participação de forma presencial na 7ª Reunião do Fórum dos 62 

Presidentes, que ocorrerá na cidade do Rio de Janeiro, no período de 21 a 23 de julho de 2021.  VII. 63 

ORDEM DO DIA: 1. ASPECTOS DA ÉTICA PROFISSIONAL: O presidente José Akel Fares Filho 64 

ressaltou a necessidade de colocar na ordem do dia das reuniões Plenárias assuntos relevantes do 65 

CAU/BR, objetivando a discussão de assuntos âncoras, que venham refletir no desenvolvimento das ações 66 

do CAU/PA. Como exemplo, a discussão de reformulação da Resolução Nº 198, que dispõe sobre a 67 

fiscalização do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo, sobre as ações de natureza educativa, 68 

preventiva, corretiva e punitiva, sobre os procedimentos para instauração, instrução e julgamento de 69 



  

 

processos e para aplicação de penalidades por infração à legislação vigente. O presidente acredita que 70 

todas as comissões têm assuntos para contribuir e sugeriu que as apresentações tenham 15 minutos cada 71 

e podem ser iniciadas nesta sessão com a CED, que discorrerá sobre o tema: Aspectos da Ética 72 

Profissional. Em seguida concedeu a palavra a conselheira Ana Klaudia Perdigão para apresentação. A 73 

referida Conselheiras explanou sobre as questões legais, que norteiam a Ética e Disciplina no exercício 74 

profissional do Arquiteto e Urbanista, baseada no LEI Nº 12.378 de 31 de dezembro de 2010, que orienta 75 

o CAU a instaurar, defender e manter as normas de conduta profissional, leis que regulam o processo 76 

administrativo e o código de ética. Foram discutidos aspectos filosóficos e preceitos que envolvem as 77 

ações éticas do profissional e da sociedade. Ressaltou que as ações para trabalhar o processo ético e 78 

disciplinar estão inclusos no planejamento estratégico do CAU/BR estendido aos CAUs/UFs. A 79 

coordenadora falou que a participação do Setor Jurídico é fundamental em todos os processos. Na ocasião, 80 

foi concedido a palavra ao advogado Jean Lucas de Oliveira, que ressaltou sobre a aplicação do direito 81 

no processo ético disciplinar para arquiteto e urbanista e discorreu sobre a diferença entre o processo ético 82 

disciplinar e o processo do exercício profissional, que, embora possuam semelhanças, tem aplicabilidades 83 

completamente diferentes. Em seguida apresentou alguns exemplos da falta ética e de infrações mais 84 

comuns envolvendo denúncias entre os próprios profissionais da Arquitetura e Urbanismo. Enfatizou 85 

sobre a importância do registro técnico profissional (RRT) e do contrato expresso, literalmente, entre as 86 

partes contratantes, em que se deve observar as normas legais e técnicas pertinentes na execução das 87 

atividades, imprescindivelmente.   2. O QUE OCORRER: O Presidente perguntou se alguém teria 88 

proposta de acréscimo de assunto no item. Não havendo manifestações, foi dado prosseguimento a ordem 89 

do dia. 5. ENCERRAMENTO: Nada mais a ser tratado, o presidente José Akel Fares Filho agradeceu a 90 

participação de todos, deu por encerrada a centésima sétima sessão plenária do CAU/PA às 11h35min e 91 

solicitou a Chefe de Gabinete e de Mesa, Rioma Sarges Rebelo, que lavrasse a presente ATA, que após 92 

lida e aprovada será assinada por todos os presentes. 93 
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