ATA DA 1ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DO MARANÃO, REALIZADA EM VINTE E SEIS DE JANEIRO DE DOIS MIL E
DEZOITO, NA SEDE DO CAU/MA, EM SÃO LUÍS-MA.
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Às dezoito horas e trinta minutos do dia vinte e seis de janeiro de dois mil e dezoito, na
sede do CAU/MA, reuniu-se o Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Maranhão-CAU/MA, em São Luís-MA, em Seção Extraordinária número um de dois mil
e dezoito. 1.0 PRESENÇAS: 1.1. MEMBROS EM TITULARIDADE DO CAU/MA:
MARCELO MACHADO RODRIGUES, Presidente; CARLA DE AZEVEDO VERAS, VicePresidente e Coordenadora da COAPF-CAU/MA; BARBARA IRENE WASINSKI PRADO,
Coordenadora da CEF-CAU/MA; MARCIO CESAR DE CASTRO ARAGÃO, Coordenador da
CEDEP-CAU/MA; ARISTELSON MENDONÇA FREITAS; CLAUDIO HENRIQUE FERRO
FREIRE; O suplente de conselheiro na titularidade DENNIS ALBERT RODRIGUES
GUILHON; 1.1.1. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: JOSÉ MARCELO DO ESPÍRITO SANTO.
1.2. CONVIDADOS: EMERSON DO NASCIMENTO FRAGA, Conselheiro Federal Titular
pelo CAU/MA; LOURIVAL JOSÉ COELHO NETO, Conselheiro Federal Suplente pelo
CAU/MA; Conselheiros Suplentes: ACYR DE SOUSA CARVALHO FILHO; ANA ELIZA
CANTHANHEIDE PEREIRA; 1.3. FUNCIONÁRIOS DO CAU/MA: LUIS FERNANDO
SILVA CUTRIM, Gerente Geral; MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA BELÉM, Gerente
Administrativo e Financeiro; RAIMUNDO NONATO NUNES RAMOS; Gerente Técnico e
de Fiscalização; JOSÉ RAIMUNDO OLIVEIRA JÚNIOR, Assessor Jurídico; WALYSSON
RODRIGO SILVA DOS SANTOS, Coordenador do SICCAU e Assessor de Comunicação;
2.0 VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: O Presidente MARCELO RODRIGUES verifica a
existência de quórum com sete conselheiros presentes. 3.0 ABERTURA: Às dezoito
horas e trinta minutos do dia vinte e seis de janeiro de dois mil e dezoito o presidente
MARCELO RODRIGUES, presidindo esta sessão, cumprimentou os Conselheiros e os
demais presentes e iniciou a Primeira Reunião Plenária Extraordinária do CAU/MA do
ano dois mil e dezoito; 4.0 EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO: O presidente
MARCELO RODRIGUES convidou a todos a fazerem de pé e ouvir o Hino Nacional
Brasileiro 5.0 LEITURA E DISCUSSÃO DA PAUTA: O presidente leu a pauta e fez os
ajustes necessários aprovando a nova ordem do dia. 6.0 APRESENTAÇÃO DE
COMUNICAÇÕES: 6.1 COAPF: O Membro da COAPF, a Conselheira CARLA VERAS,
mencionou sobre a apreciação da prestação de contas do CAU/MA do exercício de 2017,
informando sobre a sua regularidade, e entregou ao presidente a Deliberação da
Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças COAPF-CAU/MA Nº
001-01/2018 para compor a documentação da pauta a ser apreciada. 6.2 PRESIDENTE:
o Presidente MARCELO RODRIGUES relatou sobre a experiência dos primeiros dias de
gestão à frente do CAU/MA e as condições em que recebeu o Conselho. Iniciou alertando
sobre a condição do sistema operacional e softwares de uso interno, os quais não estão
em conformidade. Continuou explanando sobre a responsabilidade de gerenciar e como
tem aplicado novas rotinas administrativas e procedimentos internos de trabalho,
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levantou também as dificuldades e burocracias administrativas inerentes a qualquer
órgão. Destacou o empenho dos funcionários e conselheiros no planejamento e
desenvolvimento das atividades tais como: aproximação institucional, levantamento de
informações de Certidões de Acervo Técnico, RRTs, Anuidades e extratos diversos e que
as mesmas já começam a gerar bons resultados. Informou que na reunião com o atual
presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão – CREA/MA,
o engenheiro eletricista Berilo Macedo, foram discutidos diversos pontos em que a
interação entre os Conselhos é fundamental como: elaboração de um modelo de
cooperação técnica para ações conjuntas nos processos de fiscalização no Estado do
Maranhão, visando garantir o cumprimento do exercício legal das profissões e a
elaboração da minuta de parceria para elaboração do Projeto Arquitetônico da nova
sede do CREA/MA, em São Luís, por meio de concurso para projeto. Enfatizou os ganhos
alcançados em tão poucos dias de trabalho e que, apesar das dificuldades,
principalmente de cunho financeiro, tem certeza que com criatividade poderá contribuir
ainda mais. Concluiu informando a importância da relação institucional com as
prefeituras e, na oportunidade, fez menção a reunião com representante da cidade de
Barreirinhas, estendendo também o apoio do CAU/MA à cidade de Humberto de Campos
na pessoa do conselheiro Aristelson Freitas. 7.0 ORDEM DO DIA: 7.1 APRECIAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CAU/MA DO EXERCÍCIO DE 2017- O presidente
MARCELO RODRIGUES expôs aos presentes sobre a obrigatoriedade da prestação de
contas e a devida celeridade e cumprimento dos prazos e, sendo assim, após ter recebido
da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças COAPF-CAU/MA a
deliberação Nº 001-01/2018, convidou o Gerente Administrativo e Financeiro o Sr.
MARCELO BELÉM para que realizasse a apresentação. O gerente administrativo e
financeiro do CAU/MA tomou a palavra e deu início a apresentação ao plenário,
demonstrando, através de gráficos, a evolução das despesas e receitas do CAU/MA
prevista em comparação com as realizadas, incluindo receitas correntes como anuidades
de pessoa física e pessoa jurídica, RRTs, Certidões, taxas, multas e fundos de apoio do
CAU/BR, além da indicação das receitas de investimentos frente as aplicações de receita
de capital e receita corrente. Dando continuidade, apresentou planilhas que continham
todas as despesas do CAU/MA mês a mês, e alertou que tal informação não corresponde
ao detalhamento da ação, mas apenas dados contábeis para subsidiar a análise crítica
dos balanços financeiros e patrimonial. Em análise dos relatórios contábeis, informou
que o resultado orçamentário, comparando-se arrecadação com despesas realizadas,
apresentou déficit orçamentário no valor de cento e vinte e um mil, em virtude do
passivo realizado que incluiu despesas correntes e despesa de capital, referente à
compra da loja 05 do Ed. Rio Anil, destinada a ampliação física do CAU/MA. Continuou
esclarecendo que o valor destinado para compra da loja foi aprovisionado em função da
venda da Sala 08, do Ed. Rio Anil, contudo, não houve a conclusão do processo em função
de pendência documental. Concluiu informando que o resultado financeiro do CAU/MA
apresentou déficit financeiro de trinta mil reais e resultado patrimonial de superávit no
valor de vinte e três mil reais, estando as contas em condições de ser aprovada pela
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Comissão de Finanças e pelo Plenário do CAU/MA. O presidente MARCELO RODRIGUES
retomou a palavra e esclareceu que o processo de venda da Sala 108 foi aberto,
indicando assim a intenção de alienação do imóvel, fato este não ocorrido em função de
problemas documentais, e que a compra da Loja 05 atendia ao fator de oportunidade,
sendo que ambas as atividades estavam previstas no Plano de Ação e Orçamento do
CAU/MA de 2017, devendo assim, em seu entendimento, se fazer o devido cumprimento
da ação prevista. O Presidente passou a palavra para relatora da COAPF do CAU/MA, a
conselheira CARLA VERAS, que fez a leitura do da Deliberação Nº 001-01/2018 em que
apresenta parecer favorável à aprovação com ressalva da Prestação de Contas do
CAU/MA, devido a existência de déficit. Diante o exposto pela gerencia administrativa e
financeira do CAU/MA e encaminhamento da deliberação COAPF do CAU/MA, o
presidente MARCELO RODRIGUES pôs em votação do plenário a Prestação de Contas
do CAU/MA do exercício de 2017, onde por unanimidade, foi aprovado com ressalva em
acompanhamento à deliberação da comissão. 7.2 ALTERAÇÃO DO CALENDÁRIO
ANUAL DAS REUNIÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - O
presidente MARCELO RODRIGUES apresentou proposta em que indica as datas
referentes a todas as terceiras segundas-feiras de cada mês para realização das reuniões
Plenárias Ordinárias do CAU/MA, em atendimento à recomendação do Gerente
Administrativo e Financeiro do CAU/MA, MARCELO BELÉM, para permitir tempo hábil
no cumprimento das atividades contábeis do CAU/MA, desta forma questionou aos
presentes se alguém teria alguma restrição. O Conselheiro Federal EMERSON FRAGA
pediu a palavra, que foi prontamente atendido pelo presidente da seção, e informou que,
em negociação anterior, ficou entendido que as reuniões seriam sempre anteriores às
plenárias do CAU/BR, sendo as datas 13 de agosto, 22 de outubro e 10 de dezembro
ficado em desacordo. O presidente questionou ao Gerente Administrativo e Financeiro
do CAU/MA se a alteração das referidas datas comprometeria o cumprimento regular
das prestações de contas ao CAU/BR, e este informou que, com exceção do dia 22 de
outubro, nada tinha a se opor com a mudança. Desta forma, o presidente MARCELO
RODRIGUES pôs em votação do plenário a aprovação do calendário para as Reuniões
Plenárias Ordinárias do CAU/MA, com as devidas adequações sugeridas, sendo este
aprovado por unanimidade. Em relação ao calendário das Reuniões de Comissão
Ordinárias ficou decidido que o calendário será construído pelas respectivas comissões
e encaminhado à Gerência Geral até o dia dois de fevereiro de dois mil dezoito para a
devida unificação com o calendário geral do CAU/MA. 7.3 COMPOSIÇÃO DO CEAU DO
CAU/MA - O presidente MARCELO RODRIGUES apresentou o informe da Assessoria
Jurídica do CAU/MA em que, conforme dispõe o Artigo 170 do Regimento Interno do
CAU/MA aprovado em outubro de 2017, lista os procedimentos e documentações a
serem apresentadas pelo requerente para a admissão de Entidades Estaduais no CEAUCAU/MA. Considerando o recente interesse em se estabelecer o CEAU, o presidente
propôs a criação de um grupo de trabalho que, em conjunto com a Assessoria Jurídica do
CAU/MA, vai desenvolver uma minuta de Edital para Convocação das Entidades
Estaduais. Questionado o interesse em compor o grupo de trabalho, colocaram-se à
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disposição os conselheiros ARISTELSON FREITA, BARBARA PRADO, CARLA VERAS,
EMERSON FRAGA e MÁRCIO ARAGÃO, ficando assim estabelecido o referido grupo. 7.4
APRECIAÇÃO DE CONTRATAÇÕES E REAJUSTES SALARIAIS – O presidente MARCELO
RODRIGUES apresentou aos presentes duas questões referentes às contratações, uma
que diz respeito a exoneração do funcionário DANIEVERSON FERNANDES, lotado na
função de Assistente de TI e que, em função da solicitação de desligamento por conta da
admissão em outro órgão, necessita da substituição pelo próximo colocado do concurso,
e a outra é a possibilidade de contratação da segunda colocada no concurso realizado
pelo CAU/MA para assumir a função de Assistente de Atendimento, fato este que
possibilitaria maior capacidade operacional ao setor de atendimento, que hoje está
sendo desempenhado pelo funcionário WALLYSSON SANTOS. O presidente frisou a
necessidade em se dar celeridade ao processo de contratação em função do vencimento
do concurso do CAU/MA no dia seis de fevereiro de 2018 e na oportunidade ressaltou a
dificuldade de realizar novas contratações em função do limite estabelecidos para os
gastos com pessoal, que é de cinquenta e cinco por cento do orçamento corrente, desta
forma, conforme previsto no plano de Ação e Orçamento para o exercício de 2018, foi
apresentado a proposta de reajuste salarial ao setor de atendimento com aumento de
dez por cento. Desta forma, o presidente MARCELO RODRIGUES pôs em votação do
plenário a aprovação das contratações e reajuste salarial previsto no Plano de Ação e
Orçamento para 2018, sendo este aprovado por unanimidade. 7.5 APRECIAÇÃO DE
DISPONIBILIDADE E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CAU/MA - Em
análise da referida pauta, o presidente salientou que a Loja 05 do Ed. Rio Anil já é um
bem do CAU/MA e que mesma, conforme proposta da gestão anterior, deve ser usada
para subsidiar a realização das reuniões plenárias e outras atividades do Conselho pois,
a atual estrutura não mais comporta o novo número de conselheiros e nem as atividades
previstas pela nova gestão. Em continuidade a apresentação, o presidente MARCELO
RODRIGUES apresentou ao plenário uma proposta de layout e de adequação das
instalações, com a implantação do ponto de coleta biométrica, que atualmente se
encontra na sala 108 do Ed. Rio Anil, aquisição de equipamentos e mobiliários,
totalizando uma previsão de gastos para reforma no valor de dez mil reais. Quanto a sala
108 do Ed. Rio Anil, foi informado que se dará prosseguimento ao processo de venda,
coma a devida reavaliação do imóvel e, enquanto não seja concluída a venda, a mesma
está disponível para uso da Comissões do CAU/MA em atividades de rotina. As
propostas foram avaliadas pelos conselheiros presentes e foi aprovada, por
unanimidade, a reforma da Loja 05.
7.6 PLANILHA DE RODÍZIO PARA
ACOMPANHAMENTO DO CAU/MA - PROFISSIONAL INTERESSE GERAL: O presidente
MARCELO RODRIGUES deu a palavra à conselheira CARLA VERAS, que iniciou a
explanação apresentando uma proposta para permitir maior participação dos
conselheiros nas atividades rotineiras do CAU/MA, onde cada conselheiro se
disponibilizaria dar expediente no CAU/MA ao menos uma vez por mês. A conselheira
informou que será disponibilizada uma planilha onde cada conselheiro indicará um dia,
que melhor se enquadre na sua agenda, para atender as rotinas institucionais do
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conselho e aproximar os profissionais através de um atendimento mais acolhedor. O
presidente MARCELO RODRIGUES concluiu evidenciando a necessidade de um
atendimento mais personalizado, haja visto as dificuldades que muitos profissionais têm
em usar o sistema e recomendou à conselheira CARLA VERAS, a criação de um grupo de
trabalho e o devido encaminhamento da planilha aos conselheiros, para que estes
indiquem sua disponibilidade ou não e, em caso positivo, assinalem os dias que estarão
presentes. 7.7 ESQUEMA DE LIGAÇÃO AOS PROFISSIONAIS - O presidente MARCELO
RODRIGUES deu a palavra à conselheira CARLA VERAS, que informou sobre o projeto
para aproximar os arquiteto e urbanista, através de uma pesquisa de satisfação,
identificação do perfil profissional e atualização de dados cadastrais. Os conselheiros
presentes aprovaram a proposta e enfatizaram ser muito salutar a aproximação do
conselho para com os profissionais. 7.8 REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE ABERTURA
DAS AULAS NOS CURSOS DE ARQUITETURA E URBANISMO – O presidente MARCELO
RODRIGUES iniciou informando que o referido assunto já é objeto de estudo da
Comissão de Ensino e Formação do CAU/MA, e que a atividade vai ser realizada por
meio de uma rodizio por parte dos conselheiros. O conselheiro DENNIS ALBERT, pediu
a palavra e destacou a importância de tal atividade para esclarecer aos alunos a prática
profissional da arquitetura e urbanismo, com ênfase na ética profissional e os limites das
atividades. O presidente MARCELO RODRIGUES, concluiu informando que essa
atividade será realizada em parceria com o IAB-MA, em calendário a ser definido em
conjunto. 7.9 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA O CAU/MA - O presidente
MARCELO RODRIGUES informou que vem trabalhando em um termo de referência para
melhor definir as atividades a serem desenvolvidas pela comunicação e qual o custo de
tal prestação de serviços. Continuou enfatizando que ser trata de uma atividade de custo
elevado e que o CAU/MA não conta com disponibilidade financeira prevista no atual
Plano de Ação e Orçamento. Destacou que as atividades atuais de comunicação do
CAU/MA são prioritariamente realizadas pelo site e pelas redes sociais, e enfatizou a
importância de se construir pautas de discussão com a sociedade e encontrar outros
caminhos de mídia, como jornais e televisão. Concluiu que a comunicação é importante,
mas que o modelo precisa estar equilibrado com disponibilidade financeira e prioridade
do CAU/MA, devendo esta pauta ser reavaliada. 7.10 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA O presidente MARCELO RODRIGUES informou que as documentações estão sendo
organizadas e escaneadas para serem posteriormente lançadas no site do CAU/MA e
atualizadas no portal da transparência. 7.11 REPAGINAÇÃO DO SITE – O presidente
informou que o CAU/BR já está trabalhando na atualização do novo layout dos sites dos
CAU/UF e que posteriormente será disponibilizado. 8.0 ENCERRAMENTO: Nada mais
tendo a tratar, o presidente MARCELO RODRIGUES agradeceu a presença de todos os
conselheiros e dos demais presentes e deu por encerrada a sessão às vinte e uma horas e
trinta e três minutos do dia vinte e seis de janeiro de dois mil e dezoito. Para constar, eu,
LUIS FERNANDO SILVA CUTRIM, Gerente Geral do CAU/MA, lavrei a presente ata que
será rubricada em todas as suas páginas e, ao final, assinada por mim, pelo Presidente.
Marcelo Machado Rodrigues
Luis Fernando Silva Cutrim
Presidente do CAU/MA
Gerente Geral do CAU/MA

