
  

 

ATA DA 123ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/PA  

REALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022. 

 

Ao decimo primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, foi realizada a 123ª 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, Matheus de Almeida Vieira, Jose Reginaldo Abreu, Juliano Pamplona e Jose Maria Bassalo e os 6 

conselheiros estaduais suplentes: Max Dionor, Samantha Nahon e Helena Tourinho, registram-se a presença dos 7 

colaboradores do CAU/PA: Flávio Campos do Nascimento, Igor Corrêa, Jean Lucas de Oliveira, Karla Adriane 8 

Pereira 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 

123ª Reunião Plenária Ordinária. III. LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO 12 

ANTERIOR O presidente submeteu à apreciação, leitura e aprovação da ata da 122ª reunião plenária, após 13 

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

JUSTIFICADAS: Foram justificadas as ausências dos conselheiros Anna Beatriz Bassalo Aflalo, Cecy Oneide 15 

do Nascimento Sussuarana. V. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA PAUTA: O presidente submeteu a pauta 16 

à plenária, não havendo manifestação contrária, considerou a pauta aprovada. VI. COMUNICAÇÃO DO 17 

PRESIDENTE: O Presidente José Akel falou sobre o convite da SEHAB - Secretaria Municipal de Habitação 18 

que tinha como assunto “lei municipal nº 8960/2012 - convite para debate da ATHIS”, e o CAU/PA foi 19 

representado pela conselheira Helena Tourinho. VII.COMUNICAÇÕES DAS COMISSÕES: 1- CAPAF A 20 

Conselheira Ana Cristina informou sobre a reunião para apresentação das propostas para 2023 e sobre a 21 

orientação para a aquisição de passagens aéreas que devem seguir a instrução normativa nº 3, de 11 de fevereiro 22 

de 2015.  2 CED- Foi concedida a palavra à conselheira Klaudia, que informou sobre a sua participação e do 23 

assessor jurídico Jean Lucas no 9º treinamento técnico das assessorias técnica e jurídica das comissões de ética 24 

e disciplina do CAU em relação a mudança da resolução n° 143, de 23 de junho de 2017. A Conselheira Klaudia 25 

também reforçou a necessidade de um treinamento de processos éticos e disciplinares no CAU/PA. O Presidente 26 

Jose Akel informou sobre a indicação do CAU/PA para o Conselho Gestor do Plano Diretor Participativo de 27 

Marabá (CGPD) conforme solicitado pela Secretária Municipal de Planejamento e Controle de Marabá 28 

(SEPLAN).  Os representantes são os arquitetos e urbanistas Vivian Gazzoli como conselheira titular e Marcus 29 

Vinícius como conselheiro suplente. 3-CPP O Conselheiro Matheus Vieira mencionou sua participação do II 30 

ciclo de ATHIS, em São Paulo, e pontuou algumas informações importantes entre elas, que os conselhos estão 31 

usando mais de 5% do orçamento em ATHIS, isso reflete o quanto a ATHIS está crescendo e debate sobre fundo 32 

de ATHIS. O conselheiro Matheus informou também acerca de sua conversa com o chefe de gabinete Antônio 33 

Couto Nunes, do CAU/BR, mencionou sobre a impossibilidade de encontros mensais dos CAU/UF da região 34 

norte, devido aos altos custos logísticos. Ainda com a palavra, o conselheiro Matheus também informou sobre 35 

a 2ª capacitação de ATHIS que ocorrerá no dia doze de novembro, na sede do Boi Marronzinho, na Terra firme. 36 

VIII.ORDEM DO DIA - 1. PLANEJAMOS DAS COMISSÕES 2023 – O gerente geral Flavio Campos  37 

detalhou sobre os planejamentos de cada comissão para 2023 que são; 1.1)CPP- convenio de cooperação com 38 



  

 

a COHAB, CODEM e MPPA, campanhas publicitarias sobre ATHIS campanha de valorização profissional, 39 

capacitação teórica, capacitação completa em ATHIS, reuniões políticas sobre arquitetura e urbanismo e 40 

habilitação; 1.2)CEFEP- Plano de fiscalização 2023, produção de material para orientação de obras em 41 

condomínios, produção de material digital para orientação de obras em condomínios, dia do arquiteto e III 42 

prêmio CASA e elaboração e impulsionamento de campanha direcionada a leigos, PF e PJ, que se apresentam 43 

como profissionais em redes sociais; 1.3)CED- Consolidação da habilitação em ética, capacitação de 44 

conselheiros CED – Parte II – Novas regras para processos em ética e disciplina, sistematização de denúncias 45 

recorrentes, conversas com escritórios de arquitetura e urbanismo, esboço da normativa CED-CAU/PA e 46 

processos éticos e disciplinares em dia; 1.4)CPUA- Mapear e fomentar a ampliação de representações de 47 

arquitetos em conselhos públicos no estado e municípios afeitos às atribuições da CPUA, acompanhamento e 48 

diagnóstico das regularidades dos planos diretores e da situação da política urbana dos municípios. Fazer 49 

cooperação com a SEDOP e MPPA. Monitorias 12 municípios por mês e o Edital do projeto CAU EDUCA; 50 

1.5)CAPAF- Edital mini doc, patrocínio para curso de capacitação em BIM, desenvolver análise e parecer sobre 51 

a prestação de contas do exercício anterior, desenvolver a análise e parecer sobre gestão do exercício anterior 52 

para TCU, desenvolver analise das pendências do plano de trabalho do exercício anterior e acompanhar 53 

permanentemente e realizar aprovação de contas; 1.6)PRESIDENCIA- Vídeo em homenagem aos aniversários 54 

das cidades e seminário e exposição de fotografia sobre a importância da preservação do centro histórico de 55 

Belém; 1.7)CAU PELO PARÁ- Realizar reuniões com órgãos e prefeituras para estimular a arquitetura e 56 

urbanismo como política de estado e encontro com arquitetos e urbanistas locais. O presidente, Jose Akel, 57 

submeteu o planejamento de 2023 para aprovação, não havendo manifestação contrária, considerou o 58 

planejamento 2023 aprovado.2-PROGRAMAÇÃO DO DIA DO ARQUITETO: O gerente Flavio Campos 59 

mostrou o convite do evento e detalhou sobre a programação: 8h - Inicio, 8:30h - mesa de abertura, 9h -  60 

homenagem ao arquiteto e urbanista Jorge Derenji, 9:30h - Roda de conversa– O fortalecimento da imagem 61 

profissional nas mídias sociais e construção: joia da coroa, 10:30h – teaser do projeto mini doc, 11h – premiações 62 

do concurso de ATHIS – CAU/PA, 12h coquetel e às 13h será o encerramento. O gerente geral Flavio Campos 63 

também exibiu as imagens de divulgação da campanha de valorização profissional que serão disponibilizados 64 

nos outdoors e busdoors. A conselheira suplente Samantha Nahon parabenizou todos da equipe pela construção 65 

evento e enfatizou a presença dos conselheiros no dia. O Presidente Akel falou sobre o quanto a divulgação nas 66 

faculdades é fundamental para a participação dos futuros arquitetos e urbanista no evento. A conselheira suplente 67 

Helena Tourinho falou sobre à reunião da SEHAB referente às ações que a prefeitura pode fazer para 68 

implementar a ATHIS. Na reunião cada representante mostrou o seu trabalho e suas propostas em 69 

desenvolvimento sobre o assunto. 3- RELATORIO GERENCIAL- O Gerente Geral Flavio Campos informou 70 

sobre: atendimento geral, análise técnica, fiscalização de relatórios totais e por municípios, CAU pelo Pará, 71 

regularização, quadro geral dos atendimentos, panorama profissional, comunicação, financeiro e as atividades 72 

em andamento ou concluídas antes da reunião. 5. ENCERRAMENTO: O conselheiro Ary Dionor exaltou e 73 

parabenizou o primeiro arquiteto paraense Anisio Quincó, ganhador do prêmio Saint-Gobain AsBea de 74 

Arquitetura, de relevância internacional. Nada mais a ser tratado, o presidente José Akel Fares Filho agradeceu 75 

à participação de todos, dando por encerrada a centésima vigésima terceira sessão plenária do CAU/PA.  76 
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