
  

 

ATA DA 114ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/PA  

REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, foi realizada a 114ª Reunião Plenária, 1 

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

ordinária prevista no calendário anual sob a presidência do conselheiro José Akel Fares Filho. Atendendo 3 

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

titulares: Anna-Beatriz Bassalo Aflalo, Ary Dionor Viana Rabelo, Cecy Oneide do Nascimento Sussuarana, 5 

José Maria Coelho Bassalo (vice-Presidente do CAU/PA), José Reginaldo Pinto de Abreu e Matheus de 6 

Almeida Vieira; a conselheira estadual suplente: Davina Bernadete de Oliveira Lima, Helena Lúcia Zagury 7 

Tourinho, Max Tonny Lopes Andrade, Samantha Nahon e a Conselheira Federal do CAU/PA Alice da 8 

Silva Rodrigues Rosas, registram-se as presenças dos convidados e colaboradores do CAU/PA: Flávio 9 

Campos do Nascimento, Gabriela Teixeira Ramos, Igor de Castro Correa, Jean Lucas de Oliveira e Rioma 10 

Sarges Rebelo. ABERTURA DOS TRABALHOS: I. VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM; II. 11 

EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL; III. LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 12 

REUNIÃO ANTERIOR: O Presidente do CAU/PA agradeceu a participação presencial da Conselheira 13 

Suplente Davina Lima, em substituição a Conselheira Ana Klaudia Perdigão, que se ausentou em 14 

decorrência de sua banca de promoção à Professora Titular da UFPA no dia 10/02/2022 e aproveitou a 15 

ocasião para parabenizá-la em nome da plenária pelo momento significativo em sua trajetória acadêmica. 16 

Constatada a existência de quórum e após a execução do hino nacional, conforme Regimento Interno do 17 

CAU/PA, às 9h, deu-se início aos trabalhos da 114ª Reunião Plenária Ordinária. O presidente do CAU/PA, 18 

José Akel Fares Filho, submeteu apreciação e aprovação da ata da reunião anterior, não havendo 19 

manifestações contrárias considerou a ata aprovada por unanimidade. IV. AUSÊNCIAS 20 

JUSTIFICADAS: Foram justificadas as ausências das conselheiras Ana Klaudia de Almeida Viana 21 

Perdigão e Ana Cristina Lopes Braga. V. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA PAUTA: O presidente 22 

submeteu a pauta à plenária e perguntou se alguém teria proposta de acréscimo de assunto, dúvida ou 23 

mesmo necessidade de esclarecimento, não havendo manifestações, considerou a pauta aprovada. VI. 24 

COMUNICAÇÃO DO PRESIDENTE: O Presidente José Akel Fares Filho comunicou que reuniu com 25 

o Presidente do Clube de Engenharia Eng. André Tavares no dia 10/02/2022, com a participação da 26 

Conselheira Federal Alice Rosas, Conselheiro Matheus Vieira, Arquiteto Wellington Veloso, entre outros 27 

conselheiros do Clube de Engenharia do Pará. Na reunião foram tratados e discutidos assuntos sobre Piso 28 

Salarial Profissional como pauta principal e ATHIS como inclusão na pauta de discussões permanente das 29 

organizações profissionais. Na reunião foi sugerido inclusão de pauta sobre estratégias de fiscalização em 30 

condomínios. Ressaltou que foi uma reunião rápida e bastante produtiva. Em seguida comunicou sobre a 31 

realização da cerimônia de posse dos Conselheiros José Reginaldo Abreu e Cecy Sussuarana no Conselho 32 

Gestor do Fundo de Habitação de Santarém-PA, como titular e suplente, respectivamente, parabenizando-33 



  

 

os. Comunicou também que participará da 38ª Reunião do Fórum de Presidentes em Brasília, sessão 34 

especial onde será apresentado seu nome para dar continuidade ações do Fundo de Apoio 2022, 35 

representando o CAU/PA. Na sequência o presidente também informou que nessa quinta-feira (10) foi 36 

aprovada a PEC pelo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, a emenda constitucional 37 

(EC 115/2022) inclui a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais previstos na 38 

Constituição Federal. O texto atribui à União as competências de legislar, organizar e fiscalizar a proteção 39 

e o tratamento de dados pessoais. VII. COMUNICAÇÕES DAS COMISSÕES: 1) -CED: No que se 40 

refere a Comissão de Ética e Disciplina a Conselheira Davina Lima, comunicou que a CED já concluiu o 41 

cronograma de reuniões 2022 e irá encaminhar ao gerente geral conforme solicitado. A primeira reunião 42 

será realizada no dia 25/02/2022 para tratar da continuidade dos processos éticos disciplinares do semestre 43 

passado. A CED também está discutindo inicialmente a possibilidade de uma palestra com a participação 44 

do Assessor Jurídico do CAU/RS. 2) -CEFEP: No que se refere a Comissão de Ensino, Formação e 45 

Exercício Profissional o Conselheiro José Bassalo informou que a comissão tem reunido com o Gerente 46 

Geral, sendo acordado que as reuniões 2022 serão realizadas quinzenalmente às terças-feiras; as últimas 47 

discussões foram relacionadas a obra da praça de Santarém. Ressaltou que o planejamento está diretamente 48 

voltado as ações de fiscalização e regularização dos profissionais das Instituições públicas e privadas, dando 49 

sequencias as ações ocorridas em 2021. 3)-CTEG: No que se refere a Comissão Temporária para 50 

Equidade de Gênero a Conselheira Anna-Beatriz Bassalo Aflalo comunicou que a comissão está 51 

finalizando o cronograma do mês de março, comemorativo ao mês das mulheres e símbolo para a CTEG 52 

com ações acerca dos últimos acontecimentos relacionados a pratica profissional das mulheres engenheiras, 53 

bem como, para mulheres arquitetas e mulheres em geral, incluindo uma oficina de formação sobre gênero 54 

para Conselheiros e posteriormente uma versão para toda classe, com as meninas do Cidades das Mulheres 55 

e a Artª. Miryan Maia dentro das perspectivas de gênero e ATHIS. 4)-CPUA: No que se refere Comissão 56 

Especial de Política Urbana e Ambiental a Conselheira Anna-Beatriz Bassalo Aflalo informou que está 57 

agendada para próxima semana uma reunião sobre o Patrimônio Histórico que terá como convidado o 58 

Arquiteto e Artista Plástico Jorge Eiró, o projeto que será apresentado posteriormente a plenária após sua 59 

conclusão. VIII) COMUNICAÇÃO DE REPRESENTANTES DOS CONSELHOS/CÂMARAS 60 

SETORIAIS: O Conselheiro José Reginaldo Abreu informou que o Conselho Gestor do Fundo de 61 

Habitação de Santarém-PA está em fase de criação dos grupos de trabalho e elaboração do cronograma para 62 

iniciar as ações que serão repassadas no próximo encontro. Informou que a Conselheira Cecy Sussuarana 63 

não pode participar da cerimônia de posse por questões de saúde. O presidente ressaltou a importância das 64 

discussões das temáticas das câmaras setoriais na reunião plenária, principalmente sobre ATHIS. A 65 

Conselheira Helena Zagury Tourinho manifestou-se comunicando que ainda não houve nenhuma reunião 66 

do CDU da PMB até o momento. IX) COMUNICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO 67 

CAU/BR: O Presidente do CAU comunicou a participação dos colaboradores Igor Castro e Flávio Campos 68 

no Workshop “Gestão da parceria com CAU: boas práticas e prestação de conta” no dia 10/02/22. Na 69 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2210757


  

 

ocasião os servidores supracitados apresentaram a plenária um resumo dos assuntos discutidos e voltados 70 

especificamente para a prestação das despesas sobre ATHIS constantes nos editais de patrocínio.   X) 71 

COMUNICAÇÃO DA /CONSELHEIRA FEDERAL DO CAU/PA: O Presidente José Akel Fares Filho 72 

concedeu a palavra a Conselheira Alice Rosas comunicando que o CAU/BR está na fase de conclusão do 73 

plano de trabalho 2022 e dentro das ações existem três principais e relevantes: 1ª) CAU EDUCA – um 74 

programa que visa formar cidadãos conscientes e críticos às questões importantes urbanistas e ambientais 75 

das cidades, com objetivo principal de envolver as escolas públicas em interface com as prefeituras e os 76 

CAU/UF para implementação, podendo se estender as escolas privadas. 2ª) Licenciamento Urbanístico 77 

Edilício – proposto pelo Ministério da Economia com a participação da CPUA do CAU/BR desde 2021, 78 

algumas propostas já foram acatadas e outras não. O grupo que formatou essas propostas foi composto por 79 

vários conselhos de classe objetivando uma visão geral. A última versão foi encaminhada ao congresso 80 

nacional para homologação de nova resolução no mês passado. Fez uma breve explanação das estratégias 81 

que serão adotadas para discussão e encaminhamentos das ações para levar essas discussões aos CAU/UF. 82 

3ª) Resolução 198/2020 – dispõe sobre a fiscalização do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo, 83 

sobre as ações de natureza educativa, preventiva, corretiva e punitiva, sobre os procedimentos para 84 

instauração, instrução e julgamento de processos e para aplicação de penalidades por infração à legislação 85 

vigente e dá outras providências. Enfatizou sobre importância da participação e envolvimento de todos. Em 86 

seguida Alice Rosas encerrou seu pronunciamento sugerindo a CTEG do CAU/PA entrar em contato com 87 

a Assessora Ana Laterza para verificar o calendário de eventos, com objetivo de participar paralelamente 88 

da Comissão de Gênero do CAU/BR que foi ampliada para tratar também de Raça e Diversidade. Em 89 

seguida deu-se início a XI) ORDEM DO DIA: No que se refere aos itens 1. AVALIAÇÃO DO 90 

PLANEJAMENTO 2022 (ACOMPANHAMENTO/EXECUÇÃO): 2- RELATÓRIO SINTÉTICO 91 

DO PLANEJAMENTO 2021 (EXECUTADOS / NÃO EXECUTADOS / AVANÇOS): O presidente 92 

José Akel Fares Filho ressaltou a importância do planejamento bem executado para atingir os resultados 93 

eficientes. Comunicou sobre a nova sistemática de acompanhamento, execução e avaliação do plano de 94 

ação das comissões do CAU/PA. O gerente geral foi indicado para acompanhar efetivamente as ações 95 

global e por comissão, tendo em vista as atividades que envolvem relações externas com arquitetos e 96 

comunidade em geral. O replanejamento poderá ocorrer pautado em reunião ordinária mensalmente e 97 

encaminhado para acompanhamento da gerência geral. As sugestões de melhoramento poderão ser 98 

encaminhadas ao gerente ou a presidência de modo geral. Na ocasião o presidente do CAU/PA informou 99 

que as reuniões para discussão do PCCS foram retomadas, a proposta foi iniciada em 2020 deu continuidade 100 

em 2021 e tem previsão de aprovação para o mês de abril de 2022. Em seguida o Gerente Geral Flávio 101 

Campos deu início a apresentação das ações, enfatizando detalhadamente as demandas por comissão, da 102 

presidência e do CAU pelo Pará. O presidente do CAU externou sobre a tentativa de dar andamento da 103 

reforma da sede que já vem se estendendo desde as gestões passadas, mas como todos sabem da 104 



  

 

complexidade de fazer uma obra desse porte espera-se que pelo menos seja dado início na execução ainda 105 

nesta gestão.  106 

No que se refere ao item 3- CALENDÁRIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES (PROPOSTAS): O 107 

Presidente ressaltou sobre a importância da estabelecer um calendário para sinalizar os assuntos pautadas 108 

nas reuniões e execução das ações. O coordenador poderá contar com apoio do assessor de comissão. O 109 

setor jurídico está elaborando um manual de atribuições do assessor para repassar aos coordenadores para 110 

demandar com proatividade necessária. No que se refere ao item 4- APRESENTAÇÃO DO 111 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES (JANEIRO/2022): o presidente José Akel Fares Filho concedeu a 112 

palavra ao gerente geral, Flávio Campos do Nascimento, que passou a apresentar o relatório gerencial das 113 

atividades desenvolvidas. Fazendo uma breve explanação com ênfase, como de praxe, para os números do 114 

atendimento geral, análise técnica, fiscalização, regularização, panorama profissional (RRT), comunicação, 115 

jurídico, contabilidade, financeiro, resultados de reuniões das comissões, atividades internas e relação da 116 

equipe de trabalho. Na ocasião a equipe interna do CAU/PA foi parabenizada pelos serviços que vem 117 

prestando aos arquitetos e público em geral, apresentado pelo gerente.  O Conselheiro Max Tonny Lopes 118 

Andrade manifestou-se ressaltando sobre a importância das campanhas com os condomínios desde a gestão 119 

passada, que vem surtindo efeito e evoluindo cada vez mais para valorização da profissão e do currículo. 120 

Os novos profissionais já chegam regularizados para execução e elaboração de projetos. No que se refere 121 

ao item 5- O QUE OCORRER: A Conselheira Federal Alice Rosas informou à plenária o interesse da 122 

Secretária de Administração de realizar uma parceria com o CAU, por meio da Escola Municipal de Gestão 123 

para promover capacitação em ATHIS, devido o déficit habitacional da cidade. 6. ENCERRAMENTO:  124 

Nada mais a ser tratado, o presidente José Akel Fares Filho agradeceu a participação de todos, dando por 125 

encerrada a centésima décima quarta sessão plenária do CAU/PA às 12h e solicitou à chefe de gabinete e 126 

de mesa, Rioma Sarges Rebelo, que lavrasse a presente ATA, que após lida e aprovada será assinada por 127 

todos os presentes. 128 
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