
  

 

 

ATA DA 111ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/PA  

REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, foi realizada a 111ª Reunião 1 

Plenária, de forma hibrida, presencial na sede do CAU/PA e virtual pela plataforma Zoom Meeting, por 2 

convocação ordinária prevista no calendário anual 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 conselheiros 4 

estaduais titulares: Ana Klaudia de Almeida Viana Perdigão, Ary Dionor Viana Rabelo, Cecy Oneide do 5 

Nascimento Sussuarana, José Maria Coelho Bassalo (vice-Presidente do CAU/PA), José Reginaldo Pinto de 6 

Abreu, Juliano Pamplona Ximenes Ponte e Matheus de Almeida Vieira; a conselheira estadual suplente: 7 

Helena Lúcia Zagury Tourinho , registram-se as presenças dos convidados e colaboradores do CAU/PA: Ana 8 

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

Oliveira, 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 9h, 13 

deu-se início aos trabalhos da 111ª Reunião Plenária Ordinária. O presidente do CAU/PA, José Akel Fares 14 

Filho, submeteu a leitura, apreciação e aprovação da ata da reunião anterior, após ajustes e não havendo 15 

manifestações contrárias considerou a ata aprovada por unanimidade. IV. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: 16 

Foram justificadas as ausências das Conselheiras Ana Cristina Lopes Braga e Anna-Beatriz Bassalo Aflalo. 17 

V. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA PAUTA: O presidente submeteu a pauta à plenária e sugeriu a 18 

inclusão dos itens: VIII) Comunicação de Representantes dos Conselhos Externos/Câmaras Setoriais; IV) 19 

Comunicação de participações em reunião do CAU/BR e X) Comunicação da Conselheira Federal, e 20 

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

esclarecimento, não havendo manifestações, considerou a pauta aprovada. VI. COMUNICAÇÃO DO 22 

PRESIDENTE: O Presidente José Akel Fares Filho comunicou sobre a programação da semana de 23 

Comemorações alusiva ao dia do Arquiteto e Urbanistas, solicitou a participação de todos em especial no 24 

evento do dia 17/12/2022 que ocorrerá de forma presencial na Universidade da Amazônia-UNAMA, com 25 

transmissão ao vivo pelo canal do Youtube no horário da manhã, provavelmente em conjunto com a 112ª 26 

Reunião Plenária Ordinária Especial, no período da tarde estão programadas duas (2) as oficinas presencias 27 

e o encerramento com jantar comemorativo a partir das 19h. Toda programação será encaminhada aos 28 

conselheiros por e-mail e Whatzapp pela Assessoria de Comunicação do CAU/PA. VII. COMUNICAÇÕES 29 

DAS COMISSÕES: A coordenadora da CED, conselheira Ana Klaudia Perdigão comunicou que a 30 

Comissão de Ética e Disciplina do CAU/PA participou do 20º Seminário Regional da CED-CAU/BR, a 31 

coordenadora de forma híbrida e os Conselheiros Cecy Sussuarana e Matheus Vieira de forma presencial na 32 



  

 

sede do CAU/BR, em Brasília/DF. Ocasião em que, foram ouvidas sugestões, propostas e contribuições de 33 

suma importância para desenvolvimento de ações sobre ética e disciplina dos CAU/UF. Também foi 34 

constatado que o CAU/PA foi um dos poucos conselhos que teve ações como a da campanha “Gotas de 35 

Conscientização” e a oficina de capacitação em ética para os conselheiros da CED do CAU/PA, com objetivo 36 

de preparar os membros da comissão para desenvolverem de forma mais célere as análises dos processos 37 

administrativos. VIII) COMUNICAÇÃO DE REPRESENTANTES DOS CONSELHOS/CÂMARAS 38 

SETORIAIS: A Conselheira Helena Lucia Zagury Tourinho comunicou que no dia 11/11/22, o conselheiro 39 

Juliano Pamplona Ponte e ela foram empossados no Conselho de Desenvolvimento Urbano-CDU da PMB, 40 

como titular e suplente, respectivamente. A referida conselheira disse que a Prefeitura 41 

informalmente comunicou sobre a pauta relevante que será levada para análise e discussão na semana 42 

seguinte, com alguns segmentos dos movimentos sociais para dar início às atividades do CDU. Helena 43 

Tourinho comunicou também que, no período de 22 a 24/11/22, participou, como representante do CAU-44 

PA, da Semana de Urbanismo do CAU/BR. O evento ocorreu por meio virtual e foi constituído de 3 45 

blocos, que trataram sobre resiliência urbana, os 20 anos do Estatuto da Cidade e 46 

de propostas Programa Cidades Sustentáveis em Redes, dentre outros aspectos. Durante o evento foi 47 

citado um guia que foi disponibilizado no portal do Ministério das Cidades para auxiliar os municípios na 48 

elaboração de seus planos diretores. Além disso, também houve um painel sobre cidades inclusivas, debates 49 

sobre planos diretores participativos e simplificação do licenciamento de projetos e obras de edificações e 50 

urbanismo. Comunicou que, se alguém tiver interesse em assistir o evento, ele está disponibilizado no canal 51 

do Youtube na homepage do CAU/BR.  Por fim, informou que no dia 25/11/22, também participou de uma 52 

reunião do CAU/BR. VIII) COMUNICAÇÃO DA CONSELHEIRA FEDERAL DO CAU/PA: O 53 

presidente José Akel Fares Filho concedeu a palavra a conselheira Alice Rosas. A referida conselheira 54 

agradeceu a participação dos conselheiros do CAU/PA na semana de arquitetura do CAU/BR, disse que o 55 

evento foi pensado na interação entre os CAU/UF e na busca de novas possibilidades de trabalhar com as 56 

cidades. Discorreu sobre a notoriedade do estatuto das cidades não dar conta de todas as cidades do Brasil, 57 

devido a estrutura de cada uma delas, mas teve um papel importante e fundamental na discussão do 58 

planejamento das cidades e da implementação da política urbana. No que se refere ao guia do Ministério das 59 

Cidades supracitado, disse que já começou a estudar, é um documento muito interessante, traz uma nova 60 

metodologia de diagnóstico das cidades, abre espaço para uma leitura e compreensão maior da necessidade 61 

de cada cidade, traz uma melhor interlocução com a sociedade, formato interessante contendo vários links 62 

de acesso as informações. Ainda com a palavra, a conselheira Alice Rosas informou sua participação na 63 

reunião com os conselheiros federais dos CAU/UF, que teve como objetivos a integração entre os 64 

conselheiros; o conhecimento mais detalhado do trabalho que o CAU/BR vem desenvolvendo e a atuação de 65 

cada uma diante das ações propostas. A conselheira federal disse que, na ocasião, foi tratado também, sobre 66 

a reedição da carta aos candidatos para à próxima eleição no ano de 2022, considerando a política interna e 67 

externa do CAU/BR, porque ainda existem muitos problemas relacionados a desregulamentação da profissão 68 



  

 

e que a CPUA foi a protagonista da discussão. Dando prosseguimento o Conselheiro Matheus Vieira 69 

manifestou-se e informou sobre o envolvimento da CPP na organização do evento da Semana do Arquiteto 70 

e Urbanista do CAU/PA e sobre sua participação no 20º Seminário Regional da CED-CAU/BR em Brasília, 71 

disse que foi importante fazer essa conexão e muito proveitoso conhecer os conselheiros de outros estados e 72 

ver como eles desenvolvem suas ações. A conselheira Cecy Sussuarana ressaltou que foi um momento muito 73 

enriquecedor a participação no referido seminário, conhecer o trabalho dos outras CAU’s, para poder propor 74 

novas ações, inclusive as campanhas nas redes sociais e na homepage da CAU/PA, como “Gotas de 75 

Conscientização” proposta pela CED do CAUPA como citado anteriormente pela coordenação Ana Klaudia 76 

Klautau. Dando prosseguimento o Presidente do CAU/PA informou sobre a decisão na câmara dos deputados 77 

federais de não publicizar como EAD os cursos de Arquitetura e Urbanismo, assim como, existe outro projeto 78 

sobre o tema que também proíbe cursos em EAD das aéreas de saúde, como a medicina, as engenharias nas 79 

áreas tecnologias, são cursos que não podem ser ofertados em EAD, espera que sua interpretação esteja 80 

correta e considera de suma importância que o curso de Arquitetura e Urbanismo esteja incluído nesta 81 

discussão em virtude de uma série de fatores da profissão. No que se refere ao item 1. APRESENTAÇÃO 82 

E APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 2022: O presidente José Akel Fares Filho informou que 83 

o CAU/BR não aprova o plano do trabalho do CAU/UF, apenas faz uma espécie de auditagem para 84 

verificação das normas/diretrizes e sugere algumas recomendações caso necessário. Enfatizou que o Plano 85 

foi amplamente discutido entre as comissões em diversas reuniões e tem 2 aspectos: o detalhamento das 86 

ações e o plano financeiro. Ressaltou que, o planejamento estratégico não foi esquecido, ainda está em 87 

discussão e será levado à plenária em outra oportunidade. Em seguida designou o gerente Flávio Nascimento 88 

para dar início a apresentação geral e posteriormente os coordenadores e/ou membros apresentarão os 89 

detalhamentos. O referido gerente agradeceu a atenção de todos, agradeceu o apoio das comissões durante 90 

os dois meses de discussões e trabalho. Informou que já foram feitos dois envios preliminares ao CAU/BR e 91 

os ajustes sugeridos, após aprovação conforme prazo estabelecido será feito o envio definitivo. A 92 

apresentação foi iniciada com os eixos temáticos considerando a natureza do evento, conselheiro responsável, 93 

responsável interno e cronograma das ações de cada comissão na sequencia seguinte: 1)-Comissão de 94 

Especial de Política Profissional-CPP; 2)-Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional-CEFEP; 95 

3)-Comissão de Ética e Disciplina-CED; 4)-Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental-CPUA; 5)-96 

Comissão de Administração, Planejamento e Finanças-CAPAF; 6)-Demandas da Presidência; 7)-CAU pelo 97 

Pará, trata-se de uma ação de orientativa nos município e 8)-Evento e Campanha do Dia do Arquiteto e 98 

Urbanismo. O presidente José Akel colocou em discussão e perguntou se alguém teria proposta de acréscimo, 99 

dúvida ou mesmo necessidade de esclarecimento, não houve manifestações. Ainda com a palavra, o 100 

presidente observou algumas ações já consolidas que não foram executadas nos anos de 2020 e 2021, em 101 

virtude da pandemia do COVID-19, uma realidade que prejudicou muito, mas garantiu a segurança de todos. 102 

Ressaltou que, o sucesso e a eficiência dos trabalhos dependerão muito da comunicação entre os responsáveis 103 

e coordenação das ações. Espera que seja dado início a reforma sede o mais breve possível em 2022. Em 104 



  

 

seguida foi solicitado ao Coordenador Administrativo Financeiro Igor Castro, apresentação do Plano 105 

Financeiro 2022. Igor Castro informou que recebeu das comissões todas as planilhas devidamente 106 

preenchidas de acordo com as orientações do CAU/BR e no prazo previsto, com a periodicidade e as metas 107 

de reprogramação 2021 e reprogramação 2022, conforme previsão de receitas. Apresentou o mapa com as 108 

estratégias que serão utilizadas pelo CAU/PA e as estratégicas obrigatórias aos CAU/UF, os indicadores e 109 

metas institucionais que, vão medir a eficiência das ações, assim como, quadro geral com os seguintes 110 

anexos: 1). Fontes e aplicações; 2). Limites estratégicos. O presidente José Akel perguntou se alguém teria 111 

proposta de acréscimo, dúvida ou mesmo necessidade de esclarecimento, não havendo manifestações, 112 

considerou o plano de trabalho e financeiro 2022, aprovado por unanimidade, e que ao final da reunião seja 113 

encaminhado ao CAU/BR. 2. APRESENTAÇÃO RELATÓRIO DAS ATIVIDADES (outubro): o 114 

presidente José Akel Fares Filho concedeu a palavra ao gerente geral, Flávio Campos do Nascimento, que 115 

passou a apresentar em slides o relatório gerencial das atividades desenvolvidas. Fez uma breve explanação 116 

com ênfase, como de praxe, para os números do atendimento geral, análise técnica, fiscalização e 117 

regularização, panorama profissional (RRTs), comunicação, jurídico, contabilidade, financeiro e relação da 118 

equipe de trabalho. Na ocasião, o presidente enfatizou sobre a buscar continua em melhorar o desempenho 119 

da fiscalização no estado, considerando os dados apresentados relativos aos anos de 2012 a 2021.  4. O QUE 120 

OCORRER: A Conselheira Klaudia Klautau solicitou que os dados sobre os acessos as campanhas virtuais 121 

sejam inseridas no relatório de atividades. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais a ser tratado, o presidente 122 

José Akel Fares Filho agradeceu a participação de todos, dando por encerrada a centésima décima primeira 123 

sessão plenária do CAU/PA às 12h e solicitou à chefe de gabinete e de mesa, Rioma Sarges Rebelo, que 124 

lavrasse a presente ATA, que após lida e aprovada será assinada por todos os presentes. 125 
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