
  

 

ATA DA 109ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA   

REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021 

 

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, foi realizada a 109ª Reunião 1 

Plenária, através da plataforma de reunião virtual Zoom Meeting, por convocação ordinária prevista 2 

no calendário anual sob a presidência do conselheiro José Akel Fares Filho. Atendendo ao disposto 3 

no § 2º do Art. 137 do Regimento Interno do CAU/PA, reuniram-se os conselheiros estaduais 4 

titulares: Ana Klaudia de Almeida Viana Perdigão, Ana Cristina Lopes Braga, Ary Dionor Viana 5 

Rabelo, Cecy Oneide do Nascimento Sussuarana, José Maria Coelho Bassalo (vice-Presidente do 6 

CAU/PA), José Reginaldo Pinto de Abreu e Matheus de Almeida Vieira; os conselheiros estaduais 7 

suplentes convidados: Ari Tomaz da Silva Filho, Clívia Correa Pinto Bastos, Helena Lucia Zagury 8 

Tourinho, Ravy Bassalo de Castro e Samantha Nahon, registram-se as presenças dos convidados e 9 

colaboradores do CAU/PA: Ana Lídia Marreiros Tavares Vieira, Flávio Campos do Nascimento, 10 

Igor de Castro Correa, Jean Lucas de Oliveira e Rioma Sarges Rebelo.  ABERTURA DOS 11 

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

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

Constatada a existência de quórum e após a execução do hino nacional, conforme Regimento Interno 14 

do CAU/PA, às 9h15, deu-se início aos trabalhos da 109ª Reunião Plenária Ordinária. O presidente 15 

do CAU/PA, José Akel Fares Filho, submeteu a leitura, apreciação e aprovação das atas das reuniões 16 

dos dias 09/07/2021 e 20/08/2021, e não havendo manifestações contrárias considerou as atas 17 

aprovadas por unanimidade. IV. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Foram justificadas as ausências 18 

dos Conselheiros Titulares Anna-Beatriz Bassalo Aflalo e Juliano Pamplona Ximenes Ponte. V. 19 

DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA PAUTA: O presidente submeteu a pauta à plenária e 20 

perguntou se alguém teria proposta de acréscimo de assunto, dúvida ou mesmo necessidade de 21 

esclarecimento. Comunicou sobre a necessidade da inversão de pauta por solicitação da conselheira 22 

Alice Rosas e após ajustes de itens, não havendo manifestações, considerou a pauta aprovada. VI. 23 

COMUNICAÇÕES DAS COMISSÕES: A coordenadora da CED, conselheira Ana Klaudia 24 

Perdigão comunicou que a campanha “Gotas de Conscientização” referente ao segundo semestre já 25 

está disponível na homepage do CAU/PA e Instagram. Em seguida a Conselheira Alice Rosas 26 

explanou sobre a polêmica que ocorreu no CAU/BR referente a Resolução nº 51/2013, que dispõe 27 

sobre as áreas de atuação privativas dos arquitetos e urbanistas e as áreas de atuação compartilhadas 28 

com outras profissões regulamentadas, em relação a outras profissões correlatas. A resolução foi 29 

reformulada com novo projeto para aprovação junto ao Congresso Nacional, enfatizando a 30 



  

 

importância do acompanhamento e envolvimento de todos os CAU’s. A conselheira Alice Rosas 31 

discorreu sobre as ações da CPUA e da CEP do CAU/BR, das quais faz parte e solicitou o apoio 32 

efetivo de todos e todas, objetivando mais envolvimento dos conselheiros do estado do Pará. 33 

Discorreu também, sobre a Resolução CGSIM Nº 64/2020, que versa sobre a classificação de risco no 34 

direito urbanístico para os fins do inciso I do caput e inciso II e do § 1º do art. 3º da Lei nº 13.874 de 20 de 35 

setembro de 2019, bem como para o inciso I do art. 19 do Decreto nº 10.178, de 18 dezembro de 2019. 36 

Envolvem as questões complexas do licenciamento auto declaratório. Dando prosseguimento, o 37 

coordenador da CPP, conselheiro Matheus Vieira comunicou sobre a parceria com a Associação 38 

Cultural Amazônica Boi Marronzinho e setor de Regularização Fundiária da UFPA para realização 39 

de evento presencial sobre ATHIS, no bairro da Terra Firme, dia 16/10/2021 no horário da manhã. 40 

O Presidente José Akel Fares Filho estendeu o convite a todo(a)s e conta com a participação efetiva 41 

dos Conselheiro(a)s. O conselheiro Matheus Viera informou também que o CAU/PA, através da 42 

CPP, ofertará aos profissionais capacitação de ATHIS por meio virtual de forma gratuita no mês de 43 

outubro. A coordenadora da CAPAF, conselheira Ana Cristina Lopes Braga comunicou sobre o 44 

andamento das ações relacionadas à conclusão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários-PCCS dos 45 

servidores do CAU/PA e sobre o andamento da prestação de contas 2021 para serem apresentadas 46 

à plenária. VII. COMUNICAÇÃO DO PRESIDENTE: O Presidente José Akel Fares Filho 47 

comunicou que não haverá o “PRÊMIO CASA 2021” em função do cenário pandêmico ainda em 48 

evidência e por ser um evento presencial de grande relevância. O CAU/PA promoverá o “Concurso 49 

Público Nacional de Fotografia Ver-o-Patrimônio Construído”, para a premiação dentre as fotos apresentadas 50 

das 3 (três) imagens em cada categoria de qualificação do patrimônio arquitetônico do Pará. Efetivando as 51 

metas previstas no Plano de Ação 2021, dentro do objetivo de estimular o conhecimento sobre arquitetura e 52 

urbanismo, a realização do concurso e a mostra de imagens qualificadas pretende divulgar aos profissionais 53 

e à sociedade o patrimônio arquitetônico do Pará. O reconhecimento dos valores arquitetônicos, históricos e 54 

culturais é fundamental para o fortalecimento da identidade de uma sociedade. Seguindo a ordem do dia 55 

com o item 1.  DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E 56 

ORÇAMENTO 2022: O presidente concedeu a palavra ao Coordenador Administrativo e 57 

Financeiro do CAU/PA Igor Castro para apresentação. O referido coordenador fez uma ampla 58 

explanação sobre os aspectos organizacionais, institucionais e acessibilidade da sociedade, através 59 

de um mapa estratégico que objetiva o desenvolvimento de competências de dirigentes e 60 

colaboradores, construir cultura organizacional adequada a estratégia e ter sistemas de informação 61 

que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e sociedade. O período 62 

estipulado para elaboração, encaminhamento e envio ao CAU/BR até o dia 26/11/2021, 63 

impreterivelmente para aprovação na Plenária do mês de dezembro/2021. Portanto, o CAU/PA 64 



  

 

estipula às comissões o prazo até o dia 15/11/2021, tempo hábil para os colaboradores internos 65 

organizarem as informações, ajustes e envio. O presidente José Akel Fares Filho discorreu sobre a 66 

importância do Planejamento Estratégico para a gestão. O Coordenador Adm. Financeiro Igor 67 

Castro ressaltou que as diretrizes para elaboração do plano de ação e orçamento 2022 devem ser 68 

reconhecidas como referência na defesa e fomento das boas práticas da arquitetura e urbanismo.  O 69 

Conselheiro Matheus Vieira sugeriu que todos os resultados da gestão sejam divulgados nas mídias 70 

sociais de forma sintetizada, para que a sociedade e profissionais possam ter conhecimento do 71 

trabalho desenvolvido pelo CAU/PA. 2. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES (julho e agosto): O 72 

presidente José Akel Fares Filho concedeu a palavra ao gerente geral, Flávio Campos do 73 

Nascimento que apresentou em slides o relatório gerencial das atividades desenvolvidas pelos 74 

colaboradores internos. Fez uma breve explanação com ênfase, como de praxe, para os números do 75 

Atendimento Geral, Análise Técnica, Fiscalização, Panorama Profissional (RRTs e CATs), 76 

Comunicação, Jurídico, Contabilidade, Financeiro, Relação da equipe de trabalho e Atividades em 77 

andamento. Na ocasião, o gerente geral ressaltou sobre as ações de fiscalização que o conselho vem 78 

desenvolvendo. Informou também, que os órgãos públicos municipais e estaduais também estão 79 

sendo notificados primeiramente de forma educativa e já houve retornos de alguns. 3. OS 80 

ASPECTOS ORGANIZAÇÕES E FUNCIONAIS DO CAU/BR, QUE REFLETEM SOBRE 81 

O CAU/UF: O presidente José Akel Fares Filho apresentou a convidada especial desta sessão, a 82 

Excelentíssima Senhora Conselheira Federal, Alice da Silva Rodrigues Rosas, para apresentação 83 

dos aspectos organizacionais e funcionais do CAU/BR, que refletem sobre os CAU/UF. A referida 84 

conselheira fez uma ampla explanação sobre a abrangência e funcionamento do CAU/BR, criação 85 

e a luta pelo reconhecimento, as vantagens de um conselho uniprofissional e exemplos de outros 86 

conselhos em todo país. Discorreu detalhadamente sobre a missão, visão e aspectos, princípios 87 

norteadores e competências. Ao final apresentou o organograma do CAU/BR e sua funcionalidade. 88 

2. O QUE OCORRER: Não houve. 5. ENCERRAMENTO: Nada mais a ser tratado, o presidente 89 

José Akel Fares Filho agradeceu a participação de todos, dando por encerrada a centésima nona 90 

sessão plenária do CAU/PA às 12h e solicitou a Chefe de Gabinete e de Mesa, Rioma Sarges Rebelo, 91 

que lavrasse a presente ATA, que após lida e aprovada será assinada por todos os presentes. 92 
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