
  

 

ATA DA 117ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/PA  

REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022 

 

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, foi realizada a 117ª 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: Ana Cristina 4 

Lopes Braga, Ary Dionor Viana Rabelo, Cecy Oneide do Nascimento Sussuarana, José Maria Coelho Bassalo 5 

(vice-presidente do CAU/PA), José Reginaldo Pinto de Abreu e Matheus de Almeida Vieira; os conselheiros 6 

estaduais suplentes: Helena Lúcia Zagury Tourinho, Samantha Nahon, Davina Bernadete Oliveira Lima e a 7 

Conselheira Federal do CAU/PA Alice da Silva Rodrigues Rosas, registram-se as presenças dos convidados e 8 

colaboradores do CAU/PA: Flávio Campos do Nascimento, Igor de Castro Correa,  Jean Lucas de Oliveira, 9 

Karla Adriane Pereira e Rioma Sarges Rebelo. ABERTURA DOS TRABALHOS: I. VERIFICAÇÃO DE 10 

QUÓRUM; II. EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL; III. LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA 11 

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: O Presidente do CAU/PA agradeceu a participação presencial do 12 

Conselheiro Matheus Viera, registrou e agradeceu a participação de todo(a)s. Constatada a existência de quórum 13 

e após a execução do hino nacional, conforme Regimento Interno do CAU/PA, às 9h10min, deu-se início aos 14 

trabalhos da 117ª Reunião Plenária Ordinária. O presidente do CAU/PA, José Akel Fares Filho submeteu 15 

apreciação, leitura e aprovação da ata da reunião anterior, após ajustes e não havendo manifestações contrárias 16 

considerou a ata aprovada por unanimidade. IV. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Foram justificadas as 17 

ausências dos conselheiros: Anna-Beatriz Bassalo Aflalo, Ana Klaudia de Almeida Viana Perdigão e Juliano 18 

Pamplona Ximenes Ponte. V. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA PAUTA: O presidente submeteu a pauta à 19 

plenária e perguntou se alguém teria proposta de acréscimo de assunto, dúvida ou mesmo necessidade de 20 

esclarecimento, e após solicitação de inversão de pauta pela conselheira Ana Cristina Braga, considerou a pauta 21 

aprovada. VI. COMUNICAÇÃO DO PRESIDENTE: O Presidente José Akel Fares Filho destacou sua 22 

participação na 40ª Reunião Plenária Ampliada Ordinária-CAU/BR e no 16ª Reunião do Fórum de Presidentes 23 

em São Paulo no período de 24 a 27/05/2022 que terá uma programação bastante extensiva, porém de grande 24 

relevância para os CAU/UF. Comunicou que no mesmo período será realizado o I Encontro Preparatório do 25 

Seminário: Formação, Prática e Atribuições Profissionais-CEF/UF que terá como representante do CAU/PA o 26 

conselheiro Juliano Pamplona Ximenes Ponte, entre outras programações detalhadas pelo presidente. VII. 27 

COMUNICAÇÕES DAS COMISSÕES: 1)-CAPFI: No que se refere à Comissão de Administração, 28 

Planejamento e Finanças a Conselheira Ana Cristina Lopes Braga comunicou que foi dado início a elaboração 29 

do edital de patrocínio do Mini Doc, objetivando a produção de renomados arquitetos e urbanistas do estado do 30 

Pará, principalmente os mais antigos, por meio de relatos e depoimentos das experiências vividas. Após a 31 

conclusão serão disponibilizados no acervo do CAU/PA para consultas. O presidente José Akel Fares ressaltou 32 

a importância desse projeto e ponderou sobre algumas experiencias e sucesso de outras instituições a frente 33 

desse tipo de trabalho muito interessante e valioso para os profissionais. (Em seguida houve a inversão do item 34 

XI) ORDEM DO DIA 1. IMPLEMENTAÇÃO PCCSN DO CAU/PA: O presidente José Akel Fares Filho 35 

concedeu a palavra para conselheira Ana Cristina Lopes Braga, que apresentou o cronograma de implementação 36 

do Plano de Cargos, Salários, Carreiras e Normas Gerais, discorreu sobre os prazos regimentais para a adesão 37 

do plano por parte dos funcionários para optar ou não pelos benefícios do PCCSN, a contar a partir do dia 38 



  

 

10/06/2022 a 30/09/2022. O Presidente José Akel Fares enfatizou sobre umas das questões fundamentais do 39 

plano, além de destinado a organizar os empregos, salários e carreiras, as definições das atribuições dos cargos 40 

e funções que antes não havia muita clareza. 2. CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE 41 

ARQUITETO E URBANISTA PARA O CARGO DE AGENTE DE FISCALIZAÇÃO: A Coordenadora 42 

da CPAFI Ana Cristina Lopes Braga ressaltou sobre a importância desse profissional para as atividades do 43 

Conselho  e informou que será formada uma comissão composta de 6 (seis) participantes, 3 (três) titulares e 03 44 

(três) suplentes, sob sua coordenação. As indicações para a composição da comissão do concurso serão 45 

apresentadas somente na próxima plenária. 3. IMPLEMENTAÇÃO DE ESCRITÓRIO 46 

DESCENTRALIZADO EM SANTARÉM-PA: A Coordenadora da CPAFI Ana Cristina Lopes Braga 47 

ressaltou primeiramente sobre a satisfação do Presidente e de todos o retorno gradativo das ações presenciais do 48 

Conselho em todos os seguimentos. Em seguida passou a palavra ao Presidente José Akel Fares para falar sobre 49 

a matéria. O Presidente agradeceu pela sugestão da implementação do escritório descentralizado em Santarém 50 

no oeste do Pará, trazida nas últimas plenárias pelo conselheiro Ary Dionor Viana Rabelo. Informou que após a 51 

análise regimental da CPAFI com apoio do setor jurídico não foi possível a implantação. Contudo, foi dado a 52 

possibilidade de atribuir aos conselheiros lotados em Santarém Cecy Oneide do Nascimento Sussuarana, Ary 53 

Dionor Viana Rabelo e José Reginaldo Pinto de Abreu, a atribuição de fornecer apoio a fiscalização do CAU/PA, 54 

com base nos termos do Parágrafo único do Art. 9° da Resolução 22 do CAU/BR e nomeados por meio da 55 

Portaria Presidencial N° 04, de 18 de maio de 2022. Dando prosseguimento a ordem do dia com o item 2)-56 

CEFEP: No que se refere a Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional o Conselheiro José 57 

Maria Bassalo comunicou que após várias reuniões e tentativas de soluções sem sucesso, foi necessário consultar 58 

o CAU/BR para três questões: 1ª) Sobre as IES que não possuem registro no MEC e consequentemente não 59 

possuem no CAU; 2ª) Sobre a emissão de certidões negativas para o Incra que será explicado pelo gerente geral 60 

sem seguida; 3ª) A emissão de RRT múltiplos mensais e por lotes, como exemplo um profissional que precisa 61 

de vários RRT para o mesmo empreendimento. José Bassalo sugeriu que a discussão a respeito dessas questões 62 

sejam tratadas também pela plenária devido a complexidade. O presidente José Akel Fares ressaltou a 63 

importância da discussão sobre as IES não autorizadas a funcionar e agradeceu ao conselheiro José Bassalo a 64 

iniciativa e tentativa de solucionar no nível da comissão.  VIII) COMUNICAÇÃO DE REPRESENTANTES 65 

DOS CONSELHOS EXTERNOS/CÂMARAS SETORIAIS: A Conselheira Helena Lucia Zagury Tourinho 66 

registrou sua participação, como representante suplente do CAU/PA,  em 11 reuniões relacionadas ao CDU, seis 67 

delas presenciais, com duração de cerca de 4 horas/cada, com as finalidades de discutir temas de grande 68 

importância para o município de Belém, participar de audiências públicas, bem como de deliberar acerca de 69 

pautas relevantes para a cidade, tais como: 1) mudança da legislação urbanística na área destinada ao Parque do 70 

Aeroclube; 2) regulamentação do Estudo de Impactos de Vizinhança; 3) revisão do Plano Diretor; e 4)  Projeto 71 

de  Recuperação da Avenida Romulo Maiorana (antiga Avenida 25 de Setembro), no bairro do Marco. Na 72 

ocasião, Helena Tourinho explanou a problemática de cada item supracitado e a posição adotada em cada reunião 73 

enquanto representante do CAU/PA. Helena Tourinho, também, comunicou sobre a ausência do representante 74 

titular em reuniões  importantíssimas do CDU, como a da Câmara Técnica que elaborou o parecer referente à 75 

ao Projeto de Lei n. 043, de 13 de abril de 2022. Em seguida, a referida conselheira discorreu sobre a sobrecarga 76 

de trabalho e sua insatisfação em estar na condição de suplente e, diante da impossibilidade do conselheiro titular 77 

em participar ativamente do CDU demonstrada até então, solicitou que fosse verificada a possibilidade de 78 

inversão de sua indicação, de suplente para titular. O presidente do CAU/PA recomendou que as discussões do 79 

CDU sejam tratadas efetivamente e particularmente nas reuniões da CPUA que estudará o assunto e trará  a 80 



  

 

plenária, tendo em vista a importância da representação do CAU no CDU. Solicitou a conselheira Helena 81 

Tourinho que permaneça na sua posição junto ao CDU e aguarde as tramitações e resoluções internas junto ao 82 

Conselho Diretor e CPUA. IX) COMUNICAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES EM REUNIÃO DO CAU/BR: 83 

Foi comunicado no item VI. X) COMUNICAÇÃO DA CONSELHEIRA FEDERAL DO CAU/PA: O 84 

Presidente José Akel Fares Filho concedeu a palavra a Conselheira Alice Rosas que comunicou sobre a criação 85 

de câmaras temáticas que são comissões abertas com participação da sociedade civil para essas situações 86 

políticas apresentadas pela conselheira Helena Tourinho. Disse que realmente o Conselho precisa se posicionar 87 

em favor da sociedade e considera muito importante a representação da Conselheira Helena Tourinho no CDU 88 

para o CAU/PA, pela sua experiencia e disponibilidade. Em seguida falou sobre a importância da inserção das 89 

ações de ATHIS nas prefeituras por meio de edital de patrocínio. Alice Rosas comunicou sobre experiencia ao 90 

visitar Alagoas e o problema de mineração do na cidade que tem causado impactos sociais para população de 91 

várias classes e padrões sociais, uma situação realmente delicada para o país e por solicitação do CAU/BR os 92 

conselheiros federais estão levando ao conhecimento dos CAU/UF.  4. CAU PELO PARÁ – MARABÁ / 93 

RENDENÇÃO / SANTARÉM: O Gerente Geral Flávio Nascimento informou sobre a programação do CAU 94 

pelo Pará inicialmente das cidades de Marabá, Redenção, na sequência Bragança, Salinas, Santarém, 95 

Paragominas e Altamira. As ações ocorrerão nos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e 96 

novembro. O Presidente sugeriu verificar a possibilidade contato com a imprensa local das cidades para levar 97 

ao conhecimento da população a importância do trabalho do CAU para os profissionais para a sociedade, por 98 

meio de entrevistas nos meios de comunicação como televisão, rádio e/ou mídias sociais objetivando a 99 

repercussão no local.   5. PLENÁRIA ORDINÁRIA DO MÊS DE AGOSTO EM SANTARÉM: O presidente 100 

José Akel informou que a realização da 119ª Reunião Plenária Ordinária será realizada presencial em Santarém 101 

e posteriormente estará verificando com o gerente geral a viabilidade do número de participantes, objetivando 102 

uma ação mais ampliada e abrangente de divulgação da arquitetura e do profissional para os profissionais e 103 

alunos da cidade.  6. OBRA DE REFORMA DA SEDE DO CAU/PA: O conselheiro Matheus Vieira 104 

comunicou sobre o andamento da parte burocrática de edital, licitação, contratação dos serviços e apresentou o 105 

layout e maquetes ilustrativas detalhadamente. 7- RELATÓRIO MENSAL GERENCIAL: o presidente José 106 

Akel Fares Filho concedeu novamente a palavra ao gerente geral Flávio Campos do Nascimento, que passou a 107 

apresentar o relatório gerencial das atividades desenvolvidas, fazendo uma breve explanação, como de praxe, 108 

para os números do atendimento geral, análise técnica, fiscalização, relatório por estado, regularização, 109 

panorama profissional (RRT) também informados anteriormente no Plano de Fiscalização, comunicação, 110 

jurídico, contabilidade, financeiro, resultados de reuniões das comissões, atividades internas e relação da equipe 111 

de trabalho. No que se refere ao item 8- O QUE OCORRER: Foi comunicado a substituição da Assessora de 112 

Comunicação a partir de junho 2022, em função do pedido de desligamento da assessora Gabriela Ramos, sendo 113 

substituída pela nova colaboradora Karla Adriane Pereira.  9. ENCERRAMENTO: Nada mais a ser tratado, o 114 

presidente José Akel Fares Filho agradeceu a participação de todos, dando por encerrada a centésima décima 115 

sétima sessão plenária do CAU/PA às 11h45 e solicitou a chefe de gabinete e de mesa Rioma Sarges Rebelo, 116 

que lavrasse a presente ATA, que após lida e aprovada será assinada por todos os presentes. 117 
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JOSÉ AKEL FARES FILHO  120 

Presidente do CAU/PA 121 
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Conselheira Titular 126 
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Conselheiro Titular  144 
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Conselheiro Titular  153 
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SAMANTHA NAHON 159 

Conselheira Titular em exercício  160 
  161 



  

 

 162 


