
  

 

ATA DA 115ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/PA  

REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2022 

 

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, foi realizada a 115ª 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 ao 3 

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

titulares: Ana Klaudia de Almeida Viana Perdigão, Ary Dionor Viana Rabelo, José Maria Coelho Bassalo 5 

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

de Almeida Vieira; os conselheiros estaduais suplentes: Max Tonny Lopes Andrade e Samantha Nahon, 7 

registram-se as presenças dos convidados e colaboradores do CAU/PA: Flávio Campos do Nascimento, 8 

Gabriela Teixeira Ramos, Jean Lucas de Oliveira e Rioma Sarges Rebelo. ABERTURA DOS 9 

TRABALHOS: I. VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM; II. EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL; III. 10 

LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: O Presidente do 11 

CAU/PA agradeceu a participação presencial do Conselheiro Matheus Viera, registrou e agradeceu a 12 

participação por meio virtual do Conselheiro Max Tonny Andrade. Constatada a existência de quórum e após 13 

a execução do hino nacional, conforme Regimento Interno do CAU/PA, às 9h15, deu-se início aos trabalhos 14 

da 115ª Reunião Plenária Ordinária. O presidente do CAU/PA, José Akel Fares Filho, submeteu apreciação, 15 

leitura e aprovação da ata da reunião anterior, após ajustes e não havendo manifestações contrárias considerou 16 

a ata aprovada por unanimidade. IV. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Foram justificadas as ausências das 17 

conselheiras Anna-Beatriz Bassalo Aflalo, Ana Cristina Lopes Braga e Cecy Oneide do Nascimento 18 

Sussuarana e Helena Lucia Zagury Tourinho em função de compromissos acadêmicos. V. DISCUSSÃO E 19 

APROVAÇÃO DA PAUTA: O presidente submeteu a pauta à plenária e perguntou se alguém teria proposta 20 

de acréscimo de assunto, dúvida ou mesmo necessidade de esclarecimento, não havendo manifestações, 21 

considerou a pauta aprovada. VI. COMUNICAÇÃO DO PRESIDENTE: O Presidente José Akel Fares 22 

Filho comunicou sobre a participação especial do Conselheiro Federal do CAU/TO Arq. Matozalém Santana, 23 

que terá início às 10h00 para apresentação do Plano de Fiscalização embasado por meio da Resolução Nº 24 

198/2020, tendo em vista sua vasta experiência e participação desde o início no processo de reformulação da 25 

resolução supracitada. Após o término dessa participação especial a Plenária seguirá normalmente com a 26 

ordem do dia. Comunicou também que o planejamento da reforma do prédio da sede do CAU/PA foi 27 

finalizado conforme informações do Conselheiro Matheus Vieira e será dado início a elaboração do processo 28 

de licitação. VII. COMUNICAÇÕES DAS COMISSÕES: 1)-CED: No que se refere a Comissão de Ética 29 

e Disciplina a Conselheira Ana Klaudia Perdigão comunicou sobre a participação do Advogado Jean Lucas 30 

Oliveira de Almeida na mesa “Ética na Atuação do Arquiteto e Urbanista”, representando a Comissão de 31 

Ética e Disciplina do CAU-PA no Seminário ÉTICA NA PESQUISA E PROPRIEDADE INTELECTUAL 32 

EM ARQUITETURA E URBANISMO, promovido pelo Programa de Pós-graduação em Arquitetura e 33 



  

 

Urbanismo da UFPA. O evento será realizado por meio remoto, no dia 29 de março de 2022, às 16h00, em 34 

Aula Magna do PPGAU/UFPA. 2) -CEFEP: No que se refere a Comissão de Ensino, Formação e Exercício 35 

Profissional o Conselheiro José Bassalo comunicou que a comissão vem reunindo regularmente a cada 15 36 

dias com a participação do Assessor Flávio Campos objetivando acompanhamento do plano de ação. 37 

Comunicou que já foi enviado ofício à Prefeitura de Santarém sobre a obra de uma praça que se encontra 38 

irregular sem RRT e autoria do projeto urbanístico. Comunicou também sobre um concurso para Técnico 39 

em Edificações, promovido pela Aeronáutica e questionado sobre a inscrição de uma Arquiteta e Urbanista. 40 

Após reunião a CEFEP concluiu que o Conselho que regulamenta a profissão do referido concurso que deverá 41 

dizer se a arquiteta poderá ou não participar. Em seguida o Conselheiro José Bassalo informou sobre o 42 

andamento das ações de fiscalizações no que diz respeito as IES, é uma tarefa árdua em função das críticas 43 

internas e externas de grande repercussão. A Comissão entende que a decisão em dar continuidade em 44 

notificar ou autuar não deve ser somente da CEFEP tem que ser de todo o Conselho. Na ocasião o Presidente 45 

sugeriu a criação de um grupo com os Coordenadores da IES para que de forma consensual o problema possa 46 

ser resolvido. O Conselheiro Juliano Pamplona manifestou-se discorrendo sobre a importância da discussão 47 

de regulamentação dos profissionais de Arquitetura e Urbanismo atuantes nas Instituições de Ensino 48 

Superior, mas de uma forma bastante homogenia, porque todos os profissionais tem conhecimento da 49 

necessidade da regulamentação, pois essa discussão já vem ponderando há mais de 11 anos, sem chegar num 50 

consenso.  3)-CPP: No que se refere a Comissão Especial de Política Profissional o Conselheiro Matheus 51 

Vieira comunicou que após a reunião plenária irá reunir com o presidente e gerente para tratar sobre a nova 52 

proposta de capacitação de ATHIS em parceria com a Associação Cultural Amazônia Boi Marronzinho, 53 

instituição sem fins lucrativos, com 28 anos de atuação dedicada a atividades socioculturais e educativas de 54 

interesse comunitário. Tendo em vista o sucesso e alcance da capacitação que ocorreu no ano de 2021 com 55 

apoio da Arqtª. Miryan Cardoso dentro das perspectivas de ATHIS. Ressaltou sobre a importância da 56 

continuidade dessa ação, cujo formato será mais amplo e estruturado objetivando a conciliação teoria e 57 

prática na intervenção da ATHIS realizando visita In Loco nas casas de famílias carentes. Matheus Vieira 58 

disse que quando souber a data do evento irá divulgar nos grupos para que todos os conselheiros possam 59 

participar de forma efetiva dessa importante ação que será muito produtiva.  VIII) COMUNICAÇÃO DA 60 

/CONSELHEIRA FEDERAL DO CAU/PA: Não houve. 1. APRESENTAÇÃO DO PLANO 61 

NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO CAU/BR - RESOLUÇÃO Nº 198, DE 15 DE DEZEMBRO DE 62 

2020: O presidente José Akel Fares Filho apresentou o convidado Arq. Matozalém Santana, Conselheiro 63 

Federal do CAU/TO e Membro da Comissão Temporária de Fiscalização do CAU/BR, que gentilmente 64 

aceitou o convite em participar dessa sessão especial, que tem como objetivo esclarecer e expor as questões 65 

sobre a Resolução Nº 198/2020. O referido Arquiteto agradeceu o convite e disse que sempre será uma grande 66 

satisfação abordar o tema fiscalização, principalmente a respeito da Resolução 198/2020 que veio para 67 

substituir a Resolução 22/2012, elaborada inicialmente de forma emergencial na implantação do CAU/BR 68 

para embasar as atividades de fiscalização, mas existem várias limitações em sua redação que acabaram 69 



  

 

dificultando as ações de fiscalização dos CAU/UF, necessitando de uma nova resolução. Em seguida o 70 

Conselheiro Matozalém Santana iniciou sua apresentação discorrendo sobre o trabalho da Comissão de 71 

Temporária de Fiscalização-CTF do histórico até o relatório conclusivo. Enfatizou sobre o envolvimento da 72 

comissão com todas as regiões do Brasil, realizando reuniões ordinárias e discussões com fiscais, gerentes e 73 

coordenadores de CEP nas oficinas de fiscalização, que teve como objetivo especificamente a revisão 74 

Resolução 22/2012, o trabalho foi concluído em 2020. Em 2021 a CEP-CAU/BR propôs a criação da 75 

CTF/2021 com objetivo de realizar a elaboração do Plano Nacional de Fiscalização e Manual de Fiscalização 76 

para serem utilizados pelos CAU/UF como diretrizes de planejamento e uniformização de procedimentos em 77 

todo o Brasil, criando indicadores de fiscalização mais eficientes. O Plano de Fiscalização será um 78 

documento norteador para o desenvolvimento dos Planos Estaduais de Fiscalização está estruturado em: 1)- 79 

Objetivos; 2)-Planejamento das ações; 3)-Natureza da fiscalização; 4)-Estrutura da fiscalização; 5)-80 

Instrumentalização e 6)-diretrizes de estratégias. Informou que foram realizados estudos aprofundados dos 81 

planos estaduais de todos os CAU/UF para terem base de como os estados estavam lidando com as ações de 82 

fiscalização. Matozalém Santana fez uma ampla explanação sobre diferença entre Plano Fiscalização e 83 

Manual de Fiscalização. Informou também que foram criados grupos de trabalho a fim para contribuir na 84 

elaboração e aprovação do escopo e implantação do Resolução 198 no sistema SICCAU, foram realizados 85 

testes de funcionalidades, propostas de modelos de documentos que deverão ser utilizados nos procedimentos 86 

fiscalizatórios. A CTF deverá apresentar a conclusão de 3 produtos até maio de 2022: 1º) Plano Nacional de 87 

Fiscalização; 2º) O desenvolvimento dos indicadores de fiscalização e 3º) Disseminação, Acompanhamento 88 

e Assessoramento da Implementação da Resolução 198/2020-CAU/BR, para execução do planejamento em 89 

2023 efetivamente. Em seguida Matozalém Santana apresentou o cronograma de execução das ações com 90 

foco na atuação do Arquiteto Urbanista com base nos seguintes indicadores: Sociedade, Ensino, Instituições 91 

e Organizacional, explicando detalhadamente como funcionará. Ressaltou que as ações de fiscalização 92 

sempre devem possuir cunho educativo, preventivo e corretivo, sem ter que precisar dar início ao processo 93 

de autuação, para que os CAU/UF possam processar as informações de forma institucionalizada e 94 

programada para compartilhamento no universo virtual. Em seguida o Arq. Matozalém Santana encerrou sua 95 

apresentação, agradecendo novamente o convite e ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos. O 96 

Presidente do CAU/PA agradeceu ao Arq Matozalém Santana em nome da Plenária e pela palestra 97 

extremamente esclarecedora com contribuições essenciais ao processo de melhoria e eficiência nas ações de 98 

fiscalização. Em seguida abriu a sessão para perguntas e dúvidas. Na ocasião, foi esclarecido a diferença 99 

entre as atribuições do Agente de Fiscalização, Auxiliar de Fiscalização e Auxiliar Administrativo que atuam 100 

nos CAU/UF. Na ocasião, o Conselheiro Arydionor Viana Rabelo manifestou-se e solicitou que seja 101 

formalizada a solicitação de contratação de um auxiliar de fiscalização para a município de Santarém-PA, a 102 

curto ou médio prazo, tendo em vista o crescimento populacional da cidade e necessidade de atuação 103 

fiscalizatória mais efetiva, seria um grande avanço da gestão.   3- APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 104 

DE ATIVIDADES (JANEIRO/2022): o presidente José Akel Fares Filho concedeu a palavra ao gerente 105 



  

 

geral, Flávio Campos do Nascimento, que passou a apresentar o relatório gerencial das atividades 106 

desenvolvidas. Fazendo uma breve explanação com ênfase, como de praxe, para os números do atendimento 107 

geral, análise técnica, fiscalização, regularização, panorama profissional (RRT), comunicação, jurídico, 108 

contabilidade, financeiro, resultados de reuniões das comissões, atividades internas e relação da equipe de 109 

trabalho. Na ocasião a equipe interna do CAU/PA foi parabenizada pelos serviços que vem prestando aos 110 

arquitetos e público em geral, apresentado pelo gerente.  O Conselheiro Max Tonny Lopes Andrade 111 

manifestou-se ressaltando sobre a importância das campanhas com os condomínios desde a gestão passada, 112 

que vem surtindo efeito e evoluindo cada vez mais para valorização da profissão e do currículo. Os novos 113 

profissionais já chegam regularizados para execução e elaboração de projetos. No que se refere ao item 4- O 114 

QUE OCORRER: A Conselheira Federal Alice Rosas informou à plenária o interesse da Secretaria de 115 

Administração de realizar uma parceria com o CAU, por meio da Escola Municipal de Gestão para promover 116 

capacitação em ATHIS, devido o déficit habitacional da cidade. 5. ENCERRAMENTO:  Nada mais a ser 117 

tratado, o presidente José Akel Fares Filho agradeceu a participação de todos, dando por encerrada a 118 

centésima décima quinta sessão plenária do CAU/PA às 12h e solicitou à chefe de gabinete e de mesa, Rioma 119 

Sarges Rebelo, que lavrasse a presente ATA, que após lida e aprovada será assinada por todos os presentes. 120 
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