ATA DA 4ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2018 DO CONSELHO DE
ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANÃO, REALIZADA EM 16 DE ABRIL 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 16 de abril 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 Ordinária número quatro 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; LUIS EDUARDO PAIM LONGUI; CLÁUDIO
HENRIQUE FERRO FREIRE; ARISTELSON MENDONÇA FREITAS; JOSÉ MARCELO
DO ESPÍRITO SANTO; e o suplente de conselheiro na titularidade MARCELO JOSÉ
PEDROSA HELAL 1.1.1. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: MÁRCIO CESAR DE CASTRO
ARAGÃO, Coordenador da CEDEP-CAU/MA; e ROGÉRIO HENRIQUE FRAZÃO LIMA
(justificativa via ofício) 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: RAIMUNDO
NONATO PINHEIRO CORRÊIA FILHO. 1.3. PESSOAL 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. 2.0
VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: O Presidente MARCELO RODRIGUES verifica a
existência de quórum com oito conselheiros presentes. 3.0 ABERTURA: Às dezoito
horas e trinta minutos do dia dezesseis de abril de dois mil e dezoito o presidente
MARCELO RODRIGUES, presidindo a sessão, cumprimentou os Conselheiros e os
demais presentes e iniciou a 4ª Reunião Plenária Ordinária 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,
questionou se haveria a inclusão de novos assuntos e, não havendo novas inserções,
fez os ajustes necessários aprovando a ordem do dia. 6.0 APRESENTAÇÃO DE
COMUNICAÇÕES: 6.1 COAPF: A coordenadora da COAPF, a Conselheira CARLA
VERAS, mencionou sobre a apreciação da prestação de contas do 1º trimestre do
exercício de 2018 do CAU/MA e entregou ao presidente a Deliberação da Comissão
Organização, Administração, Planejamento e Finanças COPAF-CAU/MA Nº 00104/2018 para compor a documentação da pauta a ser apreciada. 7.0 ORDEM DO
DIA: 7.1 APROVAÇÃO DA ATA DA 3ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2018
DO CAU/MA. O presidente MARCELO RODIGUES fez a leitura da Ata da 3ª Reunião
Plenária Ordinária de 2018 do CAU/MA, que se encontrava com a equipe técnica para
ajustes e correções e, nada sendo contestado pelos presentes, ficou a mesma
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aprovada. 7.2 APRECIAÇÃO DAS CONTAS DO 1º TRIMESTRE DE 2018 DO CAU/MA
- 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 001-04/2018, 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 receitas do CAU/MA prevista o 1º Trimestres de 2018, 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 previstos no
plano de ação e orçamento de 2018, entre projetos e atividade, e demonstrou os
gastos já realizados no período em análise 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 dados, o gerente
financeiro informou que o resultado de arrecadação, comparando-se ao programado,
está abaixo do estimado. O presidente MARCELO RODRIGUES tomou a palavra e
alertou sobre a necessidade de colocar em prática o projeto para recuperar os valores
de anuidades anteriores de pessoa física e pessoa jurídica e para isso requer o
engajamento de todos os conselheiros. Ato contínuo o presidente ressaltou que o
cenário de arrecadação abaixo do estimado é também reflexo da crise que assola a
construção civil no Brasil, acarretando diminuição da atividade profissional em todas
as áreas de atuação. O Presidente passou a palavra para relatora da COAPF do
CAU/MA, a conselheira CARLA VERAS, ressaltou a necessidade de maior
participação dos conselheiros na atividades de rotina do CAU/MA e logo depois fez a
leitura do da Deliberação Nº 001-04/2018 em que apresenta parecer favorável à
aprovação da Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2018 do CAU/MA. 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 2018, onde por
unanimidade, foi aprovado à deliberação da comissão. 7.2 RELATO DA
PRESINDÊNCIA DO CAU/MA SOBRE O FÓRUM DE PRESIDENTES: O presidente
MARCELO RODRIGUES iniciou a explanação informando sobre o caráter das três
ultimas reuniões do Fórum de Presidentes. A primeira teve caráter de conhecimento
e integração com os membros, considerando o alto número de renovação de
presidente e sendo estes oriundos de outras estruturas organizacionais diferentes do
CAU. A segunda abordou a finalidade do Fórum e um levantamento das dificuldades
enfrentadas pelo conselho no desempenho de suas atividades. E o último foi
propositivo, apresentando alguns encaminhamentos ao CAU/BR no que tange a
aplicação de recurso do Fundo de Apoio e os recursos destinado ao Centro de
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Serviços Compartilhados – CSC. O presidente ressaltou o engajamento de um grupo
formado no Fórum de presidentes que vem trabalhando na realização de um
levantamento, a nível nacional, dos problemas enfrentados em todas as instâncias do
CAU, conselheiros e servidores, afim de formar um entendimento para resolução de
problemas em comum. Ato contínuo, o presidente informou que, como resultado dos
encaminhamentos do Fórum de Presidentes ao CAU/BR, destaca-se a participação de
representantes dos CAU/UF no Fundo de Apoio e no CSC e a aplicação dos recursos
superavitários do Fundo de Reserva do CAU/BR na complementação do Fundo de
Apoio destinado aos CAU/UF. O presidente MARCELO RODRIGUES comentou
também sobre o papel do CAU no desenvolvimento de relacionamento institucional
para prover a resolução de conflitos de habilitações e/ou sombreamento destas com
as demais profissões regulamentadas. Em discussão do assunto acima mencionado, os
conselheiros narram casos de conflitos de interesse entre instituições e também
algumas alternativas já adotadas por outros CAU/UF para dirimir tais atritos. 7.3
DEFINIÇÃO DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES PARA O SEGUNDO TRIMESTRE DE
2018: O presidente MARCELO RODRIGUES, considerando os ajustes necessários
para os atendimentos das rotinas administrativas do CAU/MA, apresentou o novo
calendário das reuniões da Comissão de Ensino e Formação – CEF e da Comissão de
Organização Planejamento e Finanças – COAPF sem, contudo, realizar alteração nas
Reuniões Plenárias Ordinárias já acordadas. Ato contínuo, o presidente pôs em
votação do plenário que, por unanimidade, aprovou a readequação do calendário de
reuniões. 8.0 DOCUMENTOS RECEBIDOS: Ofício Circular nº 011/2018 do CAU/BR
sobre o desenvolvimento de uma análise crítica, por parte dos CAU/UF, do processo
eleitoral de 2017, para compor o Relatório Conclusivo das Eleições, afim de aprimorar
as atividades futuras correlatas ao tema. 9.0 ASSUNTOS DIVERSOS: O presidente
MARCELO RODRIGUES informou aos presentes que já se encontra de posse do
CAU/MA o Regimento Interno com as devidas recomendações do CAU/BR e que o
mesmo só não foi apresentado anteriormente por um erro de comunicação do
SICCAU, e que este será devidamente analisado pela comissão pertinente. A
conselheira BARBARA PRADO fez breve relato sobre a atividade da oficina LAPAUEMA, que tratou da segunda versão da Pesquisa Sistema de Espaços Livres na Esfera
Pública Contemporânea aplicada em 25 cidades brasileiras, coordenada pelo
Laboratório Quadro do Paisagismo do Brasil da FAUUSP. 10.0 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 horas e quarenta e cinco minutos do dia dezesseis de abril 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 e pelo Presidente....................................................................................................................................

Marcelo Machado Rodrigues
Presidente do CAU/MA

Luis Fernando Silva Cutrim
Gerente Geral do CAU/MA

