
SÚMULA
4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEF DO CAUMA NO EXERCÍCIO DE 2018

COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO DO CAU/MA
(CEF/MA Nº 004/2018)

     DATA              INÍCIO     TÉRMINO                                          LOCAL                       
12/11/2018 17h55m 18h45m Sede do CAU/MA – São Luís/MA

Participantes da Reunião
Coordenada por ROGÉRIO HENRIQUE FRAZÃO LIMA
Participante Membro 1 JOSÉ MARCELO DO ESPIRITO SANTO
Participante Membro 2 BARBARA IRENE WASINSKI PRADO 

Secretário WALLYSSON RODRIGO SILVA DOS SANTOS 
Convidado

1. ABERTURA
1.1. O  Coordenador  em  exercício  da  CEF  do  CAU/MA,  Arquiteto  e  Urbanista  ROGÉRIO

HENRIQUE  FRAZÃO  LIMA deu  início  aos  trabalhos  da  4ª  Reunião  Ordinária  da
CEF-CAU/MA do exercício 2018. Fez verificação de quórum e a leitura da pauta da presente
reunião, dando início às discussões.

2. INFORMES
2.1. Não Houve. 

3. CORRESPONDÊNCIA
3.1. Ofício circular nº 61/2018- CAU/BR – Cálculo de Tempestividade e solicitações de cadastro

de curso. 
4. PAUTA

4.1. Relatório de Registro Profissional de 2018 – Outubro 

O Coordenador em exercício da CEF Arquiteto e Urbanista, JOSÉ MARCELO DO ESPIRITO SANTO
conforme  a  Deliberação  da  CEF/MA  nº  003-01/2018  de  12/03/2018,  DCEFMA  003-01/2018  de
12/03/2018 e os membros da CEF/MA analisaram os Relatórios de Registro Profissional provisório e
definitivo, do mês de  outubro de 2018 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Maranhão –
CAU/MA, e deliberaram pela aprovação dos mesmos.

4.1.1. A COMISSÃO DELIBERA (Deliberação CEF/MA nº 001-04/2018): 

Aprovar por unanimidade os relatórios de registro profissional provisório e definitivo, do
mês de outubro de 2018 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Maranhão – CAU/
MA. 



4.2. Devolução  pela  CEF-CAU/BR dos  protocolos  de  solicitação de  registro profissional
com diploma expedido no exterior dos arquitetos e urbanistas portugueses: Eduardo
Paulo Queiroga da Silva, protocolo nº 712868/2018 e Manuel Luis Vilhena Abreu Roque
Figueiredo,  protocolo  nº  712864/2018  à  CEF  –  CAU/MA,  para  complementação  de
documentos. 

Foi  apresentado  aos  membros  da  CEF/MA  os  processos  de  solicitação  de  registro  profissional
estrangeiro dos portugueses e as notificações enviadas por e-mail pelo setor de registro profissional
do  CAU/MA  contemplando  o  envio  de  documentos  pendentes  conforme  solicitação  da  CEF-
CAU/BR. 

4.2.1. A COMISSÃO DELIBERA (Deliberação CEF/MA nº 002-01/2018): 

Reiterar por e-maill a solicitação da documentação pendente para registro profissional dos arquitetos
e urbanistas portugueses, e estipular prazo de 30 dias a contar do recebimento do e-mail, uma vez
que o processo está em andamento por mais de 06 meses no CAU/MA para tramitação. 

4.3. Funcionamentos  e  ritos  da  Comissão  de  Ensino  e  Formação  do  CAU/MA  –
CEF-CAU/MA conforme o Regimento Interno.

Foram  apresentados  aos  membros  da  CEF/MA  os  ritos  e  atribuições  a  serem  seguidos  pelos
membros das comissões,  bem como as competências  do coordenador  de “Comissão Ordinária”,
conforme Regimento Interno aprovado pela DPOMA nº 003.10/2017, do dia 17/10/2017 e alterações
introduzidas pela DPOMA nº 002.05/2018, realizada em 21/05/2018. Foi apresentado o relatório das
reuniões ordinárias da CEF/MA do ano de 2018, tendo havido a realização de 03 (três) reuniões e a
ausência de 04 (quatro) reuniões CEF - MA consecutivas pré-agendadas no calendário anual das
comissões ordinárias,  aprovado em plenária.  Em observância aos ritos do Regimento Interno do
CAU/MA, na sessão IV em seu Art.  104,  que estabelece no caso de ausência  do coordenador,
justificada ou não, em mais de 04 (quatro) reuniões de comissão durante o período de mandato do
cargo, o coordenador adjunto assumirá em caráter definitivo e a comissão elegerá novo coordenador
adjunto, a ser homologado pelo CAU/MA. 

5. EXTRA PAUTA

5.1. Não Houve

6. ENCERRAMENTO

   O Coordenador em exercício ROGÉRIO HENRIQUE FRAZÃO LIMA agradeceu a presença de
todos e franqueou a palavra aos demais presentes, como dela ninguém quis fazer uso, encerrou a
sessão às 18h45m. E,  para constar,  eu,  Assessor  desta comissão Wallysson Rodrigo  Silva  dos



Santos, lavrei a presente Súmula, que após lida e aprovada, é assinada por mim, e demais presentes
a sessão. 

Conselheiros Membros da CEFF/MA
Rogerio Henrique Frazão Lima
Coordenador em Exercício
José Marcelo do Espirito Santo 
Coordenador Adjunto
Barbara Irene Wasinski Prado
Membro

Secretário desta Reunião

WALLYSSON RODRIGO SILVA DOS SANTOS

Convidados


