
  

 

 

ATA DA 110ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA   

REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021 

 

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, foi realizada a 110ª Reunião Plenária, 1 

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

anual sob a presidência do conselheiro José Akel Fares Filho. Atendendo ao disposto no § 2º do Art. 137 3 

do Regimento Interno do CAU/PA, reuniram-se os conselheiros estaduais titulares: Ana Klaudia de 4 

Almeida Viana Perdigão, Ana Cristina Lopes Braga, Ary Dionor Viana Rabelo, José Maria Coelho Bassalo 5 

(vice-Presidente do CAU/PA), José Reginaldo Pinto de Abreu e Juliano Pamplona Ximenes Ponte; os 6 

conselheiros estaduais suplentes convidados: Clívia Correa Pinto Bastos, Ravy Bassalo de Castro e 7 

Samantha Nahon, registram-se as presenças dos convidados e colaboradores do CAU/PA: Ana Lídia 8 

Marreiros Tavares Vieira, Flávio Campos do Nascimento, Igor de Castro Correa, Jean Lucas de Oliveira, 9 

Rioma Sarges Rebelo e a conselheira federal Alice da Silva Rodrigues Rosas.  ABERTURA DOS 10 

TRABALHOS: I. VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM; II. EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL; III. 11 

LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Constatada a 12 

existência de quórum e após a execução do hino nacional, conforme Regimento Interno do CAU/PA, às 13 

9h15, deu-se início aos trabalhos da 110ª Reunião Plenária Ordinária. O presidente do CAU/PA, José Akel 14 

Fares Filho fez uma saudação especial, alusiva ao Dia dos Professores, parabenizou os colegas arquitetos e 15 

urbanistas que também se dedicaram e se dedicam à docência até hoje com muita disposição e compromisso 16 

nas IES de Arquitetura, muitos fazem parte dessa gestão do CAU/PA. Em seguida submeteu a leitura, 17 

apreciação e aprovação da ata da reunião anterior, após ajustes e não havendo manifestações contrárias 18 

considerou a ata aprovada por unanimidade. IV. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Foi justificada a 19 

ausência da Conselheira Helena Lúcia Zagury Tourinho. V. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA PAUTA: 20 

O presidente submeteu a pauta à plenária e perguntou se alguém teria proposta de acréscimo de assunto, 21 

dúvida ou mesmo necessidade de esclarecimento, não havendo manifestações, considerou a pauta aprovada. 22 

VI. COMUNICAÇÃO DO PRESIDENTE: O Presidente José Akel Fares Filho comunicou que o evento 23 

presencial sobre ATHIS no bairro da Terra Firme, em parceria com Associação Cultural Amazônica Boi 24 

Marronzinho será realizado no sábado pela manhã e contará com a participação de todos os conselheiros. 25 

Comunicou também que está disponível nas redes sociais a campanha de conscientização sobre o que é o 26 

CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, sugerida em março pelos conselheiros José Bassalo e Anna-27 

Beatriz Aflalo. Solicitou o apoio de todos e disse que a campanha tem como objetivo a ampla divulgação 28 

entre os profissionais e a sociedade.  VII. COMUNICAÇÕES DAS COMISSÕES: A coordenadora da 29 

CED, conselheira Ana Klaudia Perdigão comunicou que a Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR 30 

(CED-CAU/BR) realizará no período de 03 a 05 de novembro de 2021, o 20º Seminário Regional da CED-31 

CAU/BR em formato híbrido – presencial e por videoconferência - na sede do CAU/BR, em Brasília/DF, 32 

de grande relevância para as ações de todos os CAU/UF. O Coordenador Suplente da CPP conselheiro 33 

Ravy Bassalo de Castro comunicou que a ação de capacitação em ATHIS, que acontecerá no sábado das 34 

8h às 17h, também contará com o apoio da professora Myriam Cardoso, da UFPA, e do arquiteto Renato 35 

Rosas, do Projeto Amazonia Legal. Comunicou também que na tarde desta sexta será realizada a sessão de 36 

orientações para a referida atividade e ressaltou que, provavelmente, haverá uma segunda etapa da ação 37 

devido à grande demanda. 1. CAU/BR E CAU/UF - INTEGRAÇÃO, ALINHAMENTO E UNIDADE: 38 

O presidente José Akel Fares Filho apresentou o convidado especial desta sessão, o Excelentíssimo Senhor 39 

Jorge Antônio Magalhães Moura – Arquiteto e Urbanista paraense, Analista Técnico concursado do 40 

CAU/BR, lotado na Secretaria Geral de Mesa e Assessor da Comissão de Política Profissional-CPP, com 41 

larga experiência sobre o CAU, para discorrer sobre a integração, alinhamento e unidade entre CAU/BR e 42 



  

 

CAU/UF. O Sr. Jorge Moura agradeceu novamente pelo convite e parabenizou os conselheiros e Presidente 43 

pela iniciativa de fazer com que todos conheçam melhor o funcionamento do CAU/BR de certa forma 44 

atrelado ao CAU/UF. Enfatizou que ser conselheiro não é tarefa fácil, precisa ter muito amor à profissão e 45 

fazer algumas abdicações para conseguir servir a uma coletividade. Ressaltou que o Pará tem grandes 46 

projetos de Assistência Técnica, tais como: Comissão de Regularização Fundiária com a Arquiteta Myriam 47 

Cardoso, o Mão na Massa com o Arquiteto José Rayol, a COHAB que possui mais de 70 mil projetos de 48 

assistências técnica, entre outros.  Parabenizou também o gerente geral Flávio Campos juntamente com a 49 

equipe CAU/PA pelo trabalho que vem desenvolvendo para implantação do Plano de Fiscalização. Fez o 50 

convite ao CAU/PA para apresentar o referido plano ao CAU/BR no Seminário Virtual de Fiscalização dia 51 

16/11/2021. Em seguida discorreu sobre os desafios da nova função arquitetônica e urbanística do sistema 52 

CAU, porque os profissionais que entram para o CAU precisam buscar novos instrumentos e estratégias 53 

para mostrar à sociedade não só a importância do CAU como o quanto é fundamental a participação efetiva 54 

de servidores, conselheiros federais e conselheiros estaduais nos seminários, encontros, reuniões entre 55 

outras, objetivando a evolução unitária no sistema e a importância social. Disse que para atender com 56 

excelência o pensamento coletivo e integrado é essencial ao trabalho dentro dos CAU/UF. Jorge Moura 57 

acredita que o RRT é a formalização do trabalho concreto, a produção de dados para analisar, executar e 58 

apresentar resultados. Ressaltou que no Brasil já existem oito milhões de RRTs emitidos, imaginem a 59 

quantidade de dados que se tem para trabalhar, gestar e valorizar o profissional junto a sociedade. Citou 60 

uma pesquisa que mostra que no Brasil 85% das obras feitas não tem responsáveis técnicos, sendo assim, 61 

é neste contexto que o conselho deve atuar com a fiscalização educativa, preventiva e corretiva, com 62 

objetivo de inserir a arquitetura e urbanismo na sociedade e a regularização em todos os seguimentos do 63 

sistema CAU. Em seguida apresentou o modelo atual do sistema. Fez uma analogia onde o CAU é 64 

mediador, conciliador e fiscalizador da relação entre sociedade, arquiteto e urbanista e conselho.  O CAU 65 

é o juiz que estabelece o acordo entre as partes. Desta forma, arquitetos e urbanista juntamente com o CAU 66 

resultam na fiscalização profissional; arquitetos e urbanitas e a sociedade resultam no contrato legal e 67 

sociedade e CAU resultam na fiscalização do produto de acordo com as normas estabelecidas. No centro 68 

de tudo está o RRT-Registro de Responsabilidade Técnica para segurança da sociedade e do profissional, 69 

trazendo ao arquiteto uma bagagem que reúne responsabilidade técnica, registro de acervos e tratamento 70 

dos dados. O arquiteto Jorge Moura encerrou seu pronunciamento discorrendo sobre a base literária e 71 

conceitual que gestão é um conjunto de normas e funções cujo objetivo é disciplinar os elementos de 72 

produção, submetendo-os a produtividade e a um controle de qualidade, obtenção de um resultado eficaz, 73 

através da utilização da fermenta certa e dos procedimentos adequados. Jorge Moura também ressaltou de 74 

forma ampla sobre a importância da política de Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social - 75 

ATHIS. O Conselheiro Juliano Pamplona Ponte manifestou-se e enfatizou sobre a renovação institucional 76 

do CAU e o postura política na atual conjuntura, devido a falta de interesse nos investimentos em política 77 

habitacional. Dando prosseguimento, o presidente José Akel agradeceu novamente ao arquiteto Jorge 78 

Moura pela disponibilidade e valiosa contribuição de seus conhecimentos para gestão do CAU/PA. Em 79 

seguida foi aberta a sessão para perguntas, discussões e esclarecimentos. No que se refere ao item 2. 80 

Resolução 51/2013: Não houve.  Em seguida a Conselheira Federal do CAU/PA Alice da Silva Rodrigues 81 

Rosas solicitou a palavra considerando o próximo item da pauta e informou que na última reunião do 82 

Conselho Diretor do CAU/BR foram definidas as marcas de gestão referentes ao Planejamento 2022 do 83 

CAU/BR, com novos objetivos estratégicos de âmbito nacional. Assim, os CAU/UF deverão adequar as 84 

suas metas propostas e os indicadores de resultados, aos objetivos estratégicos nacionais. Na mesma reunião 85 

o conselho diretor elegeu os seguintes objetivos estratégicos para definição das “marcas de gestão”, que 86 

são: 1º) Aperfeiçoar a relação institucional com os Arquitetos e Urbanistas e com a Sociedade assegurando 87 

a eficácia no atendimento e no relacionamento; 2º) Fomentar a qualidade na formação dos Arquitetos e 88 

Urbanistas; 3º) Incrementar parcerias institucionais do CAU (interiorização);  4º) Tornar a fiscalização um 89 



  

 

vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo; 5º) Promover ações inclusivas para diminuição 90 

das desigualdades através da Arquitetura e Urbanismo. A Conselheira Alice Rosas informou que apesar de 91 

apenas os objetivos 1, 2 e 5 terem sido eleitos como marcas de Gestão, todos os cinco objetivos podem ser 92 

considerados para realização do planejamento de ações pelo CAU/PA. No que se refere ao item 3. 93 

ORÇAMENTO 2022 – CAPAF:  O presidente José Akel Fares Filho comunicou que o prazo para 94 

aprovação do Plano de ação na Plenária e encaminhamento ao CAU/BR será dia 26/11/2021 e que as 95 

comissões irão se reunir durante a semana para elaboração das ações 2022 e adequações das ações de 2021. 96 

Em seguida concedeu a palavra ao coordenador administrativo e financeiro, Igor de Castro Correa para 97 

apresentação das diretrizes e elaboração do Plano de Ação e Orçamento. O referido coordenador discorreu 98 

sobre a reprogramação 2021 e programação 2022 da arrecadação financeira. Apresentou o cronograma com 99 

as etapas a serem cumpridas, ameaças e oportunidades dos cenários externos na região norte. Apresentou 100 

também a planilha do Plano de Trabalho para elaboração das comissões, o material será disponibilizado no 101 

grupo dos coordenadores de comissão e conselho diretor. 4. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES (agosto 102 

e setembro): o presidente José Akel Fares Filho concedeu a palavra ao gerente geral, Flávio Campos do 103 

Nascimento, que passou a apresentar em slides o relatório gerencial das atividades desenvolvidas. Fez uma 104 

breve explanação com ênfase, como de praxe, para os números do atendimento geral, análise técnica, 105 

fiscalização, regularização, panorama profissional (RRTs), comunicação, jurídico, contabilidade, 106 

financeiro e relação da equipe de trabalho. 5. O QUE OCORRER: Não houve. 6. ENCERRAMENTO: 107 

Nada mais a ser tratado, o presidente José Akel Fares Filho agradeceu a participação de todos, dando por 108 

encerrada a centésima décima sessão plenária do CAU/PA às 12h e solicitou à chefe de gabinete e de mesa, 109 

Rioma Sarges Rebelo, que lavrasse a presente ATA, que após lida e aprovada será assinada por todos os 110 

presentes. 111 
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