
  

 

ATA DA 118ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/PA  

REALIZADA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022 

 

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, foi realizada a 118ª Reunião Plenária, de 1 

forma híbrida, 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 titulares: 4 

Anna-Beatriz Bassalo Aflalo, Ana Cristina Lopes Braga, Ary Dionor Viana Rabelo, José Maria Coelho Bassalo 5 

(vice-presidente do CAU/PA) e José Reginaldo Pinto de Abreu; os conselheiros estaduais suplentes: Samantha 6 

Nahon Davina Bernadete Oliveira Lima e a Conselheira Federal do CAU/PA Alice da Silva Rodrigues Rosas, 7 

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

de Castro Correa,  Jean Lucas de Oliveira, Karla Adriane Pereira 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 registrou a participação presencial do Conselheiro de Santarém-PA José Reginaldo Abreu, e 12 

agradeceu a presença de todo(a)s. Constatada a existência de quórum e após a execução do hino nacional, 13 

conforme Regimento Interno do CAU/PA, às 9h10min, deu-se início aos trabalhos da 118ª Reunião Plenária 14 

Ordinária. O presidente do CAU/PA, José Akel Fares Filho submeteu apreciação, leitura e aprovação da ata 15 

da reunião anterior, após ajustes sugeridos e não havendo manifestações contrárias considerou a ata aprovada 16 

por unanimidade. IV. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Foram justificadas as ausências dos conselheiros: Ana 17 

Klaudia de Almeida Viana Perdigão, Helena Lúcia Zagury Tourinho e Juliano Pamplona Ximenes Ponte. V. 18 

DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA PAUTA: O presidente submeteu a pauta à plenária e perguntou se 19 

alguém teria proposta de acréscimo de assunto, dúvida ou mesmo necessidade de esclarecimento, não havendo 20 

manifestações, considerou a pauta aprovada. VI. COMUNICAÇÃO DO PRESIDENTE: O Presidente José 21 

Akel Fares Filho comunicou sobre a sua participação na reunião com a Federação dos Municípios do Estado 22 

do Pará, CREA e Clube de Engenharia, que teve como pauta principal a criação de uma associação composta 23 

de profissionais das áreas de engenharia e arquitetura, objetivando o assessoramento na elaboração de projetos 24 

por meio de reuniões regulares com os profissionais do interior e acompanhamento dos projetos junto as 25 

prefeituras. José Akel Fares considera esse projeto relevante para o CAU devido a integração que haverá com 26 

os profissionais atuantes nas prefeituras dos interiores do Pará. VII. COMUNICAÇÕES DAS COMISSÕES: 27 

Não houve comunicações. VIII. COMUNICAÇÃO DE REPRESENTANTES DOS CONSELHOS 28 

EXTERNOS/CÂMARAS SETORIAIS: Foi apresentado pelo Presidente José Akel Fares o certificado de 29 

honra ao mérito da Câmara Municipal de Santarém, que agradece ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 30 

Pará a parceira e apoio ao Centro Universitária do Amazônia contribuindo a sua história ao logo dos seus 37 31 

anos, recebido presencialmente pelo conselheiro José Reginaldo Abreu. IX) COMUNICAÇÃO DE 32 

PARTICIPAÇÕES EM REUNIÃO DO CAU/BR: Não houve comunicações. X) COMUNICAÇÃO DA 33 



  

 

CONSELHEIRA FEDERAL DO CAU/PA: O Presidente José Akel Fares Filho concedeu a palavra a 34 

Conselheira Alice Rosas. A referida conselheira comunicou que foi realizado em Campo Grande um encontro 35 

sobre Licenciamento Urbanístico, onde foram colocadas experiencias de municípios que já desenvolvem esse 36 

tipo de ação, também foram debatidas estratégias de como levar a discussão para todos estados por meio da 37 

CPUA/BR, contratação de consultoria, seminários, treinamentos e elaboração de um guia de orientação sobre 38 

o licenciamento urbanístico e auto declaratório. Em seguida Alice Rosas comunicou também que irá 39 

participar do 18º Fórum dos Presidentes e o I Seminário de Patrimônio Nacional em Ouro Preto-BH. Alice 40 

Rosas também comunicou que teve a oportunidade de conversar informalmente com o Prefeito de Belém, 41 

Edmilson Rodrigues, sobre o interesse do CAU em fazer uma parceria para realizar capacitação dos 42 

profissionais em ATHIS com apoio da prefeitura, em contrapartida o prefeito disse que está disposto a receber 43 

o CAU para tratar da pauta. Em relação a sua atuação na CEP/BR Alice Rosas registrou a aprovação de um 44 

processo polêmico de Belo Horizonte que trata sobre o exercício ilegal de uma possível empresa de 45 

Arquitetura, do qual é relatora, cujo problema poderia ter sido resolvido no próprio CAU/UF do estado, 46 

chegando ao CAU/BR acarretando uma nova discussão da Resolução e suas diretrizes. Na ocasião, o gerente 47 

geral Arq. Flávio Nascimento informou sobre o encaminhamento a CEP/BR de 4 solicitações de orientações 48 

para alguns casos do CAU/PA que fogem as situações definidas na resolução, perguntando se existem outras 49 

formas mais céleres para resolver, sem que seja preciso encaminhar ao CAU/BR. Alice Rosas ressaltou sobre 50 

a importância da integração entre os CAU/UF e CEPES para tentar resolver esses tipos de casos, sem precisar 51 

abrir um processo administrativo de fato. XI) ORDEM DO DIA: 1. CAU PELO PARÁ – BRAGANÇA E 52 

SALINAS: o presidente José Akel Fares Filho concedeu a palavra ao gerente geral Flávio Nascimento que 53 

apresentou em tempo real algumas das ações de fiscalizações e orientações educativas realizadas nas cidades 54 

de Bragança e Salinópolis que tiveram início dia 13 de junho e vai até às 18h do dia de hoje. O presidente 55 

sugeriu que o gerente apresente também um resultado mais detalhado sobre os assuntos tratados nas reuniões 56 

com arquitetos e prefeituras, bem como o acompanhamento de atribuições desempenhadas exclusivamente por 57 

arquitetos. Flávio Nascimento explicou que o termo “atividade privativa” não tem mais como exigir nas 58 

fiscalizações por ter sido retirada de Resolução 51. Alice Rosas disse que o novo termo é “atividade específica” 59 

com exigência devida da área de qualificação. 2. EVENTO ANUAL DO CAU/PA PRESENCIAL – 60 

LANÇA, AMETO DO PRÊMIO CASA 2022 / HABITAÇÃO EM ÉTICA: O presidente José Akel 61 

enfatizou sobre a elaboração do projeto e lançamento do edital do prêmio casa até final de junho 2022, tempo 62 

hábil para divulgação, inscrições e envolvimento das IES, que envolverá temas de ATHIS e das disciplinas 63 

curriculares de Arquitetura e Urbanismo. O Presidente informou que a ação está sendo coordenada pela 64 

Conselheira Samantha Nahon com apoio do gerente geral do CAU/PA, mas para agilização do processo precisa 65 

do envolvimento dos coordenadores de cursos, a comissão do concurso precisa ser composta também por um 66 

coordenador de curso e um representante estudantil. A atividade envolve uma exposição de trabalhos 67 

diversificados e de qualidade. As ações estão previstas para serem realizadas no final de novembro início de 68 

dezembro 2022. No que se refere a ação Habilitação em Ética que está prevista para ser realizada juntamente 69 



  

 

com o lançamento do Prêmio Casa o Presidente informou que a conselheira Ana Klaudia Perdigão explicará 70 

na próxima plenária, tendo em vista sua ausência nesta sessão por compromissos acadêmicos em banca de 71 

mestrado na UFPA. Na ocasião o gerente geral manifestou-se fazendo uma breve observação sobre o evento 72 

da CED a pedido da conselheira Ana Klaudia, informou que a habilitação em ética iniciará como um evento 73 

presencial, mas que a CED ainda busca também um modo virtual para ficar disponível no site do CAU e como 74 

será um procedimento novo está em estudo. Dando prosseguimento a conselheira Samantha Nahon 75 

manifestou-se, enfatizando que o edital do projeto Prêmio Casa está em fase de conclusão, foi elaborado com 76 

base no edital de 2019, o projeto está sendo repensado e devido alguns entraves nas questões de estudo de caso 77 

de ATHIS ou possibilidades de temas mais amplos ou único. A Conselheira solicitou apoio e sugestões dos 78 

conselheiros interessados em contribuir. O Presidente José Akel pediu para conselheira Samantha Nahon 79 

disponibilizar a minuta do edital no grupo dos conselheiros para sugestões. 3- RELATÓRIO MENSAL 80 

GERENCIAL: o presidente José Akel Fares Filho concedeu novamente a palavra ao gerente geral Flávio 81 

Campos do Nascimento, que passou a apresentar o relatório gerencial das atividades desenvolvidas, fazendo 82 

uma breve explanação, como de praxe, para os números do atendimento geral, análise técnica, fiscalização, 83 

relatório por estado, regularização, panorama profissional (RRT) também informados anteriormente no Plano 84 

de Fiscalização, comunicação, jurídico, contabilidade, financeiro, resultados de reuniões das comissões, 85 

atividades internas e relação da equipe de trabalho. Na ocasião o conselheiro José Bassalo manifestou-se em 86 

relação aos números das ações de fiscalização, que apesar do CAU/PA ser de pequeno porte tem apresentado 87 

números bem melhores que outros conselhos, inclusive acima da Bahia que tem maior população. Enfatizou 88 

que durante o tempo que coordenada a CEFEP observou o trabalho árduo e todos os esforços da equipe para 89 

aproximar os arquitetos do Conselho, ele acredita que o maior problema é a própria categoria que ainda não 90 

entende o que é o CAU. José Bassalo ressaltou que as ações das campanhas de conscientização devem 91 

continuar sistematicamente em 2022 como foi em 2021, para obter os resultados esperados. Pois, a impressão 92 

que se tem é que o grau de conscientização dos arquitetos mais jovens é mais elevado em comparação aos 93 

arquitetos antigos.  No que se refere ao item 4- O QUE OCORRER:  Não houve.  5. ENCERRAMENTO: 94 

Nada mais a ser tratado, o presidente José Akel Fares Filho agradeceu a participação de todos, dando por 95 

encerrada a centésima décima oitava sessão plenária do CAU/PA às 11h45 e solicitou a chefe de gabinete e de 96 

mesa Rioma Sarges Rebelo, que lavrasse a presente ATA, que após lida e aprovada será assinada por todos os 97 

presentes. 98 
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JOSÉ AKEL FARES FILHO  100 

Presidente do CAU/PA 101 
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