
  

 

ATA DA 120ª e 121ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/PA  

REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2022 

 

No dia vinte e nove de setembro de dois mil e vinte e dois, foi realizada a 120ª e 121ª Reunião Plenária, de forma 1 

híbrida, presencial na sede do CAU/PA e virtual pela plataforma Zoom Meeting por convocação ordinária 2 

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

§ 2º do Art. 137 do Regimento Interno do CAU/PA, reuniram-se os conselheiros estaduais titulares: Ary Dionor, 4 

Ana Cristina Lopes Braga, Anna-Beatriz Bassalo Aflalo, José Maria Coelho Bassalo (vice-presidente do 5 

CAU/PA), e Juliano Pamplona Ximenes Pontes; conselheira estadual suplente Samantha Nahon e Conselheira 6 

Federal Alice Rosa. Registram-se as presenças dos convidados e colaboradores do CAU/PA: Flávio Campos do 7 

Nascimento, Igor Corrêa e Jean Lucas de Oliveira. ABERTURA DOS TRABALHOS: I. VERIFICAÇÃO 8 

DE QUÓRUM; II. EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL; III. LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO 9 

DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: O Presidente do CAU/PA agradeceu a participação de todo(a)s. 10 

Constatada a existência de quórum e após a execução do hino nacional, conforme Regimento Interno do 11 

CAU/PA, às 9h10min, deu-se início aos trabalhos da 120ª e 121ª Reunião Plenária Ordinária. O presidente do 12 

CAU/PA, José Akel Fares Filho submeteu apreciação, leitura e aprovação da ata da reunião anterior, após ajustes 13 

e não havendo manifestações contrárias considerou a ata aprovada por unanimidade. IV.AUSÊNCIAS 14 

JUSTIFICADAS: Foi justificada a ausência do conselheiro José Reginaldo Pinto de Abreu, da Conselheira 15 

Cecy Oneide do Nascimento Sussuarana e da conselheira suplente Davina Bernadete devido a sua participação 16 

no vigésimo segundo seminário regional da CED que aconteceu em Cuiabá-MT.  V. DISCUSSÃO E 17 

APROVAÇÃO DA PAUTA: O presidente submeteu a pauta à plenária, não havendo manifestação contrária, 18 

considerou a pauta aprovada. VI. COMUNICAÇÃO DO PRESIDENTE: O Presidente Akel informou de sua 19 

participação em dois fóruns, sendo um ocorrido em Alagoas-PE e outro em Rio Branco-AC. Ele destacou a 20 

participação do CAU/PA no fórum de Rio Branco-AC pela proposta desenvolvida referente à criação de um 21 

fundo especial com destino a financiamento de projetos dos diversos CAU/UF para que fosse levada à reunião 22 

plenária do CAU/BR. VII.COMUNICAÇÕES DAS COMISSÕES: O Presidente concedeu a palavra ao 23 

advogado Jean Lucas de Oliveira que justificou a ausência da conselheira Suplente Sra. Davina Bernadete por 24 

estar no vigésimo segundo seminário regional da sede, em Cuiabá-MT. Os temas do seminário são reserva 25 

técnica, atualização de políticas públicas e analisando eventuais formas de tratamento no código de ética. A 26 

Conselheira Federal Alice Rosa falou sobre a reunião plenária no CAU/BR, que teve como inovação o fato que 27 

vem no regimento eleitoral a diversidade de gênero que as chapas terão que cumprir em sua composição. 28 

Também informou que o CAU/BR está formando um grupo de estudo fórum da Amazônia. VIII.ORDEM DO 29 

DIA 1. PRÊMIO CASA:O presidente concedeu a palavra para a Samantha Nahon que informou que todas as 30 

faculdades efetuaram o credenciamento para o concurso de ATHIS. Informou também que todas as etapas estão 31 

de acordo com o planejado. E a data para a entrega do prêmio está marcada para o dia treze de dezembro de dois 32 

mil e vinte dois. 2- CAU pelo Pará:  O Presidente Akel concedeu a palavra ao conselheiro Ary Dionor para 33 

falar sobre o evento que ocorreu em Santarém. O conselheiro Ary Dionor falou sobre o encontro a Faculdade 34 

UBRA, que contou com poucas participações. Ao contrário do evento na Universidade UNAMA, que foi um 35 

evento bem-sucedido, chegando a ter cerca de cento e oitenta pessoas entre alunos e professores de arquitetura 36 

e urbanismo. O Presidente Akel também concedeu a palavra ao gerente geral Flavio Campos do Nascimento 37 

que divulgou dados do CAU pelo Pará nas Cidades de Redenção, Marabá, Bragança, Salinópolis e Santarém. 38 



  

 

Informou também sobre os dados da cidade de Paragominas e Castanhal que estavam acontecendo no momento. 39 

Enfatizou sobre a viagem para Santarém, que foi muito produtiva. E pontuou a falta de pessoas no encontro dos 40 

arquitetos e urbanista. 3- BALANÇO DO PLANO DE AÇÃO 2022 e REPROGRAMAÇÃO DO PLANO 41 

DE AÇÃO 2022: O presidente Akel concedeu a palavra ao gerente geral Flavio Campos que mostrou o de 42 

cronogramas de ações dos conselheiros de dois mil e vinte e dois. Alguns planejamentos não foram cumpridos 43 

ao longo do ano, porém ficarão para dois mil e vinte e três. Em relação ao CAU/PA todos os eventos e programas 44 

foram executados e estão de acordo com o planejado.  A Coordenadora Ana Cristina Lopes falou sobre fazer 45 

um piloto para o projeto minidocs, escolher um(a) arquiteto(a) e urbanista e relacionar o motivo e pontos que 46 

levaram a escolha dele. Também falou que plano de ação para dois mil e vinte e três começou em vinte e seis 47 

de setembro e vai até o dia dezoito de novembro.  Presidente solicitou para o CAU/PA analisar o cronograma 48 

dos planejamentos que não foram concluídos e verificar o que for necessário para entrar no cronograma de dois 49 

mil e vinte e três. O gerente geral Flavio Campos apresentou o demonstrativo de atendimentos e relatórios de 50 

fiscalização dos meses de julho e agosto, informou sobre a meta de relatórios para cada cidade, que seria de um 51 

relatório em cada município até o final do ano. 4- O QUE OCORRER: O coordenador José Maria Coelho 52 

Bassalo informou sobre o trabalho feito nas universidades para que os professores regularizem sua situação no 53 

que se refere aos RRTs de cargo e função. O presidente solicitou que a pauta fosse colocada na reunião interna 54 

para análise e decisão. 5. ENCERRAMENTO: Nada mais a ser tratado, o presidente José Akel Fares Filho 55 

agradeceu a participação de todos, dando por encerrada a centésima vigésima e centésima vigésima primeira 56 

sessão plenária do CAU/PA.  57 
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