
  

 

 ATA DA 122ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/PA  

REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022. 

 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, foi realizada a 122ª Reunião 1 

Plenária, às nove horas da manhã, de forma híbrida (presencial na sede do CAU/PA e virtual pela plataforma 2 

Zoom Meeting) por convocação ordinária prevista no calendário anual sob a presidência do conselheiro José 3 

Akel Fares Filho. Atendendo ao disposto no § 2º do Art. 137 do Regimento Interno do CAU/PA, reuniram-se 4 

os conselheiros estaduais titulares: Ary Dionor, Ana Cristina Lopes Braga, Ana Klaudia de Almeida Vianna 5 

Perdigão e Matheus de Almeida Vieira e os conselheiros estaduais suplentes: Davina Bernadete Oliveira Lima, 6 

Paulo Geraldo de Melo e Silva e Clívia Correa Pinto Bastos, registram-se a presença do convidado Flavio 7 

Salomoni Barros Silva e os colaboradores do CAU/PA: Flávio Campos do Nascimento, Igor Corrêa, Jean Lucas 8 

de Oliveira e Gabriela Matos. ABERTURA DOS TRABALHOS: I. VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM; II. 9 

EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL:O Presidente do CAU/PA constatou a existência de quórum e após a 10 

execução do hino nacional, conforme Regimento Interno do CAU/PA, às 9h10min, iniciaram-se os trabalhos da 11 

122ª Reunião Plenária Ordinária. O presidente Jose Akel agradeceu a participação de todo(a)s e concedeu à 12 

palavra a conselheira Ana Klaudia, que fez a apresentação do convidado e assessor jurídico Flavio Salomoni 13 

Barros Silva do CAU/RS e solicitou que ele efetuasse sua apresentação sobre admissibilidade de processos de 14 

ética e disciplina antes de todo o seguimento da reunião.  Foi concedida a palavra ao assessor jurídico Flavio 15 

Salomoni, que iniciou a apresentação sobre processos éticos e disciplinares. Na apresentação, foram 16 

evidenciados os pontos importantes do processo, sendo eles: qualidade, regularidade e responsabilidade de todos 17 

do CAU; princípios regedores: princípios da ampla defesa e do contraditório, princípios da motivação, princípios 18 

da razoabilidade, princípios da proporcionalidade, finalidade do processo, fase do acatamento, formas de 19 

instauração do processo, fluxo da fase de admissibilidade, manifestação das partes, conciliação, legitimidade 20 

das partes e prescrição: possível enquadramento da conduta e parecer de admissibilidade. O assessor jurídico 21 

Flavio Salomoni finalizou a apresentação agradecendo a disponibilidade de todos. A conselheira Klaudia 22 

Perdigão tomou a palavra para agradecer a participação e auxílio do assessor jurídico Flavio Solomoni sobre 23 

processos éticos e disciplinares e pontuou sobre a importância de efetuarmos mais treinamentos sobre ética e 24 

disciplina. O presidente do CAU/PA, José Akel Fares Filho, também fez agradecimentos à participação do 25 

assessor Flavio Salomoni. III. LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO 26 

ANTERIOR O presidente submeteu à apreciação, leitura e aprovação da ata da reunião anterior, após ajuste e 27 

não havendo manifestações contrárias, considerou a ata aprovada por unanimidade. IV.AUSÊNCIAS 28 

JUSTIFICADAS: Foram justificadas as ausências dos conselheiros Anna Beatriz Bassalo Aflalo, Jose 29 

Reginaldo Pinto de Abreu, Juliano Pamplona Ximenes Ponte, Cecy Oneide do Nascimento Sussuarana e Jose 30 

Maria Coelho Bassalo. A conselheira suplente Helena Lucia Zagury Tourinho e a conselheira federal Alice 31 

Rosa.  V. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA PAUTA: O presidente submeteu a pauta à plenária, não havendo 32 

manifestação contrária, considerou a pauta aprovada. VI. COMUNICAÇÃO DO PRESIDENTE: O Presidente 33 

José Akel informou de sua participação no 21º Fórum de presidentes que ocorreu na Bahia, nos dias treze e 34 

quatorze de outubro de dois mil e vinte e dois. Pontuou sobre o debate referente à finalização dos mandatos dos 35 

Presidentes do CAU. VII.COMUNICAÇÕES DAS COMISSÕES: 1 CED- Foi concedida a palavra à 36 

Conselheira Klaudia, que informou sobre a participação do CAU/PA no 9º treinamento técnico da CED que 37 

ocorrerá nos dias vinte e quatro e vinte e cinco de outubro de dois mil e vinte e dois. A Conselheira Suplente 38 



  

 

Davina tomou a palavra para informar também a participação do CAU/PA na segunda etapa do 23º seminário 39 

Regional da CED-CAU/BR, em formato presencial, em Porto Alegre/RS nos dias dezesseis à dezoito de 40 

novembro de dois mil e vinte e dois. Destacou a importância da assessoria jurídica do CAU/PA também 41 

participar. 2- CAPAF – A Conselheira Ana Cristina falou das ações que estão sendo executadas na comissão de 42 

administração, planejamento e finanças que são os preenchimentos das fixas de aprimoramento dos funcionários 43 

que acataram a PCCS no CAU/PA e a participação da comissão no 7º encontro nacional da COA-CAU/BR com 44 

as COA-CAU/UF, que será realizada no dia vinte e dois de novembro de dois mil e vinte e dois. A conselheira 45 

Ana Cristina passou a palavra ao assessor jurídico, Jean Lucas, que passou informações sobre a portaria 46 

presidencial nº16 referente à criação da comissão CPAD – comissão permanente de avaliação de documentos.  47 

Também foi informado que a comissão já está classificando os arquivos de acordo com as normas exigidas pela 48 

cartilha de implantação da portaria 398 do ministério da justiça e segurança pública/arquivo nacional, de 25 de 49 

novembro de 2019.  3- CPP – Foi concedida a palavra ao conselheiro Matheus de Almeida Vieira, que informou 50 

da capacitação em ATHIS que teremos em novembro e a última em dezembro com a data próxima ao dia do 51 

arquiteto e urbanista. VIII.ORDEM DO DIA 1. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PRELIMINAR DO 52 

PLANEJAMOS DAS COMISSÕES 2023 – A conselheira Davina informou o planejamento da CED-CAU/PA 53 

para 2023: 1) capacitação de conselheiros em ética e disciplina; 2) sistematização de denúncias recorrentes; 3) 54 

conversas com escritórios de arquitetura; 4) esboço da normativa CED-CAU/PA; 5) processos éticos 55 

disciplinares e 6) habilitação em ética e disciplina. 2. APRESENTAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE 56 

REFORMA DA SEDE DO CAU- O gerente geral, Flavio Campos, tomou a palavra para falar sobre o projeto 57 

básico que compõe o edital, ambos já foram feitos e se encontram na comissão especial de obras para revisão e 58 

autorização. Realizadas todas as considerações, o edital estará pronto para ser lançado. 3. PROGRAMAÇÃO 59 

DO ARQUITETO E URBANISTA – O presidente Jose Akel concedeu novamente a palavra ao gerente geral 60 

Flavio Campos, que informou sobre o evento da semana do arquiteto e urbanista, que terá como tema: 61 

valorização profissional. A divulgação do evento contará com campanhas publicitárias, o prêmio casa será pelas 62 

redes sociais, e a campanha de valorização profissional será por outdoors e busdoors. O evento ocorrerá no 63 

cinema UCI, que fica localizado shopping Bosque Grão Pará, a programação será: transmitir os trabalhos 64 

selecionados do concurso prêmio casa, a entrega do prêmio para o vencedor do concurso, palestras e coffee 65 

break. O conselheiro Matheus Vieira sugeriu que o evento também seja transmitido online para ampliação da 66 

participação dos arquitetos e urbanistas e os estudandes que são de cidades do interior do Estado. 5. 67 

ENCERRAMENTO: Nada mais a ser tratado, o presidente José Akel Fares Filho agradeceu a participação de 68 

todos, dando por encerrada a centésima vigésima segunda sessão plenária do CAU/PA.  69 
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JOSÉ AKEL FARES FILHO  72 

Presidente do CAU/PA 73 
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Conselheira Titular 77 

 78 

 79 

 80 

ARY DIONOR VIANA RABELO 81 



  

 

Conselheiro Titular 82 

 83 

 84 

MATHEUS DE ALMEIDA VIEIRA 85 

Conselheiro Titular 86 

 87 

 88 

ANA CRISTINA LOPES BRAGA 89 

Conselheiro Titular 90 

 91 

 92 

DAVINA BERNADETE 93 

Conselheiro suplente 94 

 95 

 96 

PAULO GERALDO DE MELO E SILVA 97 

Conselheiro suplente 98 

 99 

 100 

CLIVIA CORREA PINTO BASTOS 101 
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