
  

 

ATA DA 116ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/PA  

REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022 

 

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, foi realizada a 116ª Reunião Plenária, 1 

de 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 4 

titulares: Anna-Beatriz Bassalo Aflalo, Ana Cristina Lopes Braga, Ana Klaudia de Almeida Viana Perdigão, 5 

Ary Dionor Viana Rabelo, Cecy Oneide do Nascimento Sussuarana, José Maria Coelho Bassalo (vice-6 

Presidente do CAU/PA), José Reginaldo Pinto de Abreu e Matheus de Almeida Vieira; os conselheiros 7 

estaduais suplentes: Helena Lúcia Zagury Tourinho, Samantha Nahon, registram-se as presenças dos 8 

convidados e colaboradores do CAU/PA: Camilla Leandra Araújo Santos, Flávio Campos do Nascimento, 9 

Gabriela Teixeira Ramos, Igor de Castro Correa,  Jean Lucas de Oliveira, Rioma Sarges Rebelo e Tainá 10 

Chermont Arruda. ABERTURA DOS TRABALHOS: I. VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM; II. 11 

EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL; III. LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 12 

REUNIÃO ANTERIOR: O Presidente do CAU/PA agradeceu a participação presencial do Conselheiro 13 

Matheus Viera, registrou e agradeceu a participação de todo(a)s. Constatada a existência de quórum e após 14 

a execução do hino nacional, conforme Regimento Interno do CAU/PA, às 9h, deu-se início aos trabalhos da 15 

116ª Reunião Plenária Ordinária. O presidente do CAU/PA, José Akel Fares Filho submeteu apreciação, 16 

leitura e aprovação da ata da reunião anterior, após ajustes e não havendo manifestações contrárias considerou 17 

a ata aprovada por unanimidade. IV. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Foi justificada a ausência do 18 

conselheiro Juliano Pamplona Ximenes Ponte. V. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA PAUTA: O 19 

presidente submeteu a pauta à plenária e perguntou se alguém teria proposta de acréscimo de assunto, dúvida 20 

ou mesmo necessidade de esclarecimento, não havendo manifestações, considerou a pauta aprovada. VI. 21 

COMUNICAÇÃO DO PRESIDENTE: O Presidente José Akel Fares Filho destacou o comparecimento 22 

das Conselheiras Ana Cristina Lopes Braga e Samantha Nahon na posse do Conselho Municipal de Proteção 23 

ao Patrimônio Cultural de Belém para o biênio 2022/2024, o que ressalta a importância do CAU/PA para a 24 

sociedade.   VII. COMUNICAÇÕES DAS COMISSÕES: 1)-CAPFI: No que se refere  a Comissão de 25 

Administração, Planejamento e Finanças a Conselheira Ana Cristina Lopes Braga comunicou o resultado 26 

da prestação de contas do CAU/PA aprovado pela comissão, informando os números resultantes do primeiro 27 

trimestre das despesas correntes previstas e líquidas. Informou que o Relatório da prestação de contas foi 28 

devidamente encaminhado ao CAU/BR no dia 19/04/2022, juntamente com a Ata lavrada e aprovada pela 29 

empresa Contabilidade Auditoria LTDA em 14/05/2022.   2)-CED: No que se refere a Comissão de Ética e 30 

Disciplina a Conselheira Ana Klaudia Perdigão comunicou que no dia 20/05/2022 será realizado o primeiro 31 

encontro presencial para avaliação compartilhada de processos ético-disciplinares pendentes, 32 

objetivando o avanço dos trabalhos e contará com a participação da Conselheira Cecy Sussuarana de 33 



  

 

Santarém. A reunião da CED será realizada em dois momentos no dia 20/05/22 após a Plenária Ordinária e 34 

no dia 21/05/22 (sábado) das 9h às 13h. Em seguida o Presidente José Akel parabenizou a comissão pela 35 

inciativa e informou que a partir da Plenária de maio haverá revezamento entre os conselheiros de Santarém 36 

para participarem das reuniões plenárias presencias em Belém, o gerente geral ficará responsável pela 37 

consulta e definição. 3)-CEFEP: No que se refere a Comissão de Ensino, Formação e Exercício 38 

Profissional o Conselheiro Reginaldo Abreu comunicou sua participação de uma audiência pública da 39 

Secretaria de Habitação Fundiária e Regularização de Santarém na Câmara dos vereadores, o evento contou 40 

com a participação de vários órgãos e sociedade civil, Centro Regional do Governo, COHAB, SPU, IFPA, 41 

CREA e lideranças comunitárias. Reginaldo Abreu informou que procurou a coordenação do evento para 42 

que o CAU/PA pudesse fazer parte da composição de mesa, tendo em vista a relevância do tema e que não 43 

havia recebido o convite formal para compor a mesa, a coordenação prontamente acatou sua solicitação. 44 

Dessa forma, o Conselheiro Reginaldo Abreu discorreu sobre a importância de criar políticas públicas, não 45 

somente para regularização fundiária, mas também para a manutenção do beneficiário do título no local de 46 

sua moradia. O Presidente parabenizou o conselheiro Reginaldo Abreu pela iniciativa em defender os 47 

interesses do CAU e da sociedade em um evento dessa importância onde podemos difundir o Conselho. 4)-48 

CPP: No que se refere a Comissão Especial de Política Profissional o Conselheiro Matheus Vieira 49 

comunicou que foi realizado o primeiro encontro teórico para capacitação de ATHIS do ano de 2022, ocorrida 50 

no feriado do dia 21 de abril, em parceria com a Associação Cultural Amazônia Boi Marronzinho, também 51 

contou com o apoio e presença de pessoas experientes em ATHIS de renome nacional Mariana Estevam, 52 

Alex Magalhães (RJ) e a conselheira federal Josélia Alves coordenadora da CPUA do CAU/BR fez questão 53 

de elogiar  a ação para a presidente Nádia Somek, inclusive indicando para boas práticas. Informou que a 54 

próxima capacitação será a parte prática através da intervenção de uma casa, prevista para ser realizada no 55 

mês de agosto com os mesmos participantes. O conselheiro Matheus Vieira ressaltou que o evento foi 56 

bastante produtivo de acordo com sua avaliação. Em seguida o referido conselheiro discorreu sobre o retorno 57 

das ações do CAU pelo Pará previsto para o mês de maio, a equipe dará início aos trabalhos na cidade de 58 

Marabá. VIII) COMUNICAÇÃO DE REPRESENTANTES DOS CONSELHOS 59 

EXTERNOS/CAMARAS SETORIAIS: Não houve. IX) COMUNICAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES 60 

EM REUNIÃO DO CAU/BR: Não houve. X) COMUNICAÇÃO DA CONSELHEIRA FEDERAL DO 61 

CAU/PA: Não houve. XI) ORDEM DO DIIA 1. PCCS – Plano de Cargos, Carreiras, Salário e Normas 62 

Gerais do CAU/PA: O presidente José Akel Fares Filho concedeu a palavra para conselheira Ana Cristina 63 

Lopes Braga, relatora da matéria. A referida conselheira ratificou que todos receberam o PCCS por e-mail. 64 

Ressaltou que o Plano de Cargos, Salários e Carreiras é um projeto elaborado na gestão passada e foi 65 

aprovado pela Deliberação Nº 002/2022-CAPFI/CAU/PA em reunião extraordinária realizada no dia 66 

25/03/2022, sendo encaminhado ao Presidente para apreciação do Conselho Diretor e aprovação da Plenária. 67 

Em seguida Ana Cristina apresentou o plano enfatizando aos objetivos a valorização e incentivo do 68 

empregado público de carreira, destinando a organizar os empregos, salários e carreiras, fundamentando nos 69 



  

 

princípios de qualificação profissional e desempenho, igualdade, legalidade, impessoalidade e moralidade. 70 

Ressaltou que o PCCS está voltado para as seguintes diretrizes: disposições preliminares; política norteadora; 71 

processo de estruturação dos empregos públicos de carreira; investidura nos empregos públicos; empregos 72 

públicos de carreira; progressão salarial; normas gerais; disposições finais e transitórias e anexos. Presidente 73 

do CAU agradeceu o empenho da Coordenadora da CAPFI Ana Cristina Lopes Braga e de toda equipe 74 

envolvida, falou sobre a complexidade de elaboração do Plano, principalmente no que se refere aos itens de 75 

atribuições dos cargos e sistema a ser adotado na avaliação das pessoas. Informou que fez questão de 76 

participar das últimas etapas de elaboração e revisão presenciais devido à importância da matéria. Após 77 

apreciação e discussões o PCCS foi aprovado pela Plenária por unanimidade e a pedido da Procuradora 78 

Nicole Campos será encaminhado ao Ministério Público Federal.  2. REFORMULAÇÃO DO 79 

ORGANOGRAMA DO CAU/PA: O Presidente José Akel apresentou o organograma do CAU/PA 80 

devidamente reformulado explanando sobre as mudanças e alterações. Após análise e apreciação o 81 

organograma foi aprovado por unanimidade. Foi solicitado o encaminhamento ao CAU/BR para aprovação. 82 

3. CARTA ABERTA AOS (ÀS) CANDIDATOS (AS) NAS ELEIÇÕES 2022: O presidente José Akel 83 

Fares Filho solicitou a Conselheira Anna-Beatriz Bassalo Aflalo que fizesse a leitura da Carta aos Candidatos, 84 

intitulada “O Brasil precisa de mais Arquitetura e Urbanismo! Manifesto das entidades e do Conselho de 85 

Arquitetura e Urbanismo em defesa da sociedade (Moradia digna é saúde pública/Direito à cidadania é Justiça 86 

Social/Planejamento urbano integrado é qualidade de vida). A referida Conselheira fez a leitura da carta 87 

previamente encaminhada aos conselheiros, com 20 propostas das instituições que representam os arquitetos 88 

e urbanistas no Brasil, item a item: A)-Planejamento das cidades e de regiões; B)-Habitação, saúde pública 89 

e meio ambiente; C)-Organização e políticas de Estado; D)-Valorização da Arquitetura e Urbanismo; E)-90 

Tributos e trabalho; F)-Educação; G)-Relação com a sociedade. Em seguida o Presidente José Akel enfatizou 91 

a importância da discussão sobre os encaminhamentos e procedimentos para divulgação formal aos Órgãos 92 

públicos, Instituições, Conselhos, Prefeituras, Câmaras, Centros comunitários, profissionais, entre outros. 93 

Ressaltou também, a importância do envolvimento de todos nesse processo da forma que for conveniente 94 

para cada um. O Conselheiro Reginaldo Abreu sugeriu que a divulgação seja contextualizada da mesma 95 

forma que foi abordada na carta para melhor compreensão dos candidatos. O Presidente José Akel concordou 96 

com a importância da divulgação de maneira mais contextualizada e sugeriu as visitas em dupla para fazer a 97 

carta circular o mais breve possível na íntegra. José Akel disse que o Conselho dará todo apoio dentro do 98 

alcance institucional.   4. PLANO DE FISCALIZAÇÃO: O presidente José Akel Fares Filho concedeu a 99 

palavra ao gerente geral, Flávio Campos do Nascimento para apresentar. O referido gerente fez uma ampla 100 

explanação englobando: 1)-Breve Histórico do primeiro plano de fiscalização aprovado pela deliberação 101 

001/2020 CEFEP-CAU/PA com início em fevereiro de 2020, cujo objetivos são coibir a prática profissional 102 

ilegal ou irregular da Arquitetura e Urbanismo no Estado do Pará, em conformidade com o art. 5º da 103 

Resolução CAU/BR Nº 22 de 2012; 2)- O Panorama 2018-2021; 3)- As referências; 4)-O Plano de 104 

Fiscalização: limitações e ações de mitigação, funções da equipe, diretrizes, metodologias, metas, 105 



  

 

observações e fluxogramas; 5)-Os Fluxos; 6)-O Cronograma de ação anual; 7)-A Comunicação; 8)-106 

Desdobramentos: Atendimentos e análises, RRT pagas e regularizações; 8)-Considerações finais. Dando 107 

prosseguimento o Presidente parabenizou a CEFEP, a gerência geral e toda equipe envolvida no trabalho. 5- 108 

RELATÓRIO MENSAL GERENCIAL: o presidente José Akel Fares Filho concedeu novamente a palavra 109 

ao gerente geral Flávio Campos do Nascimento, que passou a apresentar o relatório gerencial das atividades 110 

desenvolvidas. Fazendo uma breve explanação, como de praxe, para os números do atendimento geral, 111 

análise técnica, fiscalização, relatório por estado, regularização, panorama profissional (RRT) também 112 

informados anteriormente no Plano de Fiscalização, comunicação, jurídico, contabilidade, financeiro, 113 

resultados de reuniões das comissões, atividades internas e relação da equipe de trabalho. No que se refere 114 

ao item 4- O QUE OCORRER: Não houve. 5. ENCERRAMENTO:  Nada mais a ser tratado, o presidente 115 

José Akel Fares Filho agradeceu a participação de todos, dando por encerrada a centésima décima sexta 116 

sessão plenária do CAU/PA às 11h50 e solicitou à chefe de gabinete e de mesa Rioma Sarges Rebelo, que 117 

lavrasse a presente ATA, que após lida e aprovada será assinada por todos os presentes. 118 
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