ATA DA 2ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2019 DO CONSELHO DE
ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANÃO, REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE
2019, NA SEDE DO CAU/MA, EM SÃO LUÍS-MA.
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Às dezoito horas do dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil e dezenove, 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 dois de dois mil e
dezenove. 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; MARCIO CESAR DE CASTRO ARAGÃO,
Coordenador da CEP-CAU/MA; LUIS EDUARDO PAIM LONGUI Coordenador da CEDCAU/MA; RAIMUNDO NONATO PINHEIRO CORRÊA FILHO, Coordenador da CEFCAU/MA; ARISTELSON MENDONÇA FREITAS; e JOSÉ MARCELO DO ESPÍRITO SANTO;
1.1.1. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: ROGÉRIO HERIQUE FRAZÃO LIMA. 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: não houve. 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 o quórum de 07 (sete) conselheiros
presentes. 3.0 ABERTURA: Às dezoito horas do dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil
e dezenove o presidente MARCELO RODRIGUES, presidindo a sessão, cumprimentou os
Conselheiros e os demais presentes e iniciou a 2ª Reunião Plenária Ordinária do
CAU/MA do ano 2019. 4.0 EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO: O presidente
MARCELO RODRIGUES convidou a todos a se fazerem de pé e ouvir o Hino Nacional
Brasileiro 5.0 LEITURA E DISCUSSÃO DA PAUTA: O presidente MARCELO
RODRIGUES leu a pauta e fez os ajustes necessários e inclusões de novos pontos
aprovando a nova ordem do dia. 6.0 DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNÃO
PLENÁRIA ANTERIOR: O presidente MARCELO RODRIGUES fez a leitura da Ata da 1ª
Reunião Plenária Ordinária do CAU/MA de 2019, que se encontrava com a equipe
técnica do CAU/MA para ajustes e correções, nada foi contestado pelos presentes,
ficando a mesma aprovada por unanimidade. 7.0 APRESENTAÇÃO DE
COMUNICAÇÕES: 7.1 COORDENADORES DAS COMISSÕES PERMANENTES: não houve
7.2 PRESIDENTE: o Presidente MARCELO RODRIGUES informou que já ocorreram
duas reuniões do Fórum de Presidentes em que no primeiro houve a eleição para a
composição da coordenação do Fórum e das Comissões em que foi ratificado, na Plenária
do CAU/BR realizada no dia 21 e 22 de fevereiro, o nome do presidente do CAU/MA para
compor o Colegiado Gestor do Fundo de Apoio e na, oportunidade, a confirmação do
evento e reunião do Fórum de Presidentes em São Luís-MA nos dias 27 e 28 de Junho do
ano corrente. Ato contínuo relatou que, no processo de eleição para presidência do
Fórum, colou seu nome à disposição e obteve 13 votos. O presidente continuou a
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explanação informando que o tema sobre o salário mínimo profissional tem sido
recorrente no Estado do Maranhão, em função de vários editais de concursos públicos
que, pela legislação, tem autonomia para definição do piso salarial. Relatou que a
matéria em questão é de caráter federal e recai sobre todas as profissões regularmente
constituídas e que as medidas que estão ao alcance do CAU/MA estão sendo
devidamente tomadas. Ainda sobre o assunto, o presidente se propôs criar, junto com a
bancada de deputados do Maranhão, a partir de um encaminhamento deste conselho,
abrir um caminho de discussão que permita a criação de um projeto de Lei ou revisão do
enquadramento dos profissionais estatutários aos critérios do piso salaria aplicados ao
celetista. O conselheiro RAIMUNDO NONATO informou que existe uma Projeto de Lei
no Senado que trata do referido assunto e que foi reaberto recentemente para discussão.
O conselheiro MARCIO ARAGÃO questionou se o CAU/MA não poderia agir a exemplo
do CAU/BR, que recomendou ao IPNHAN o cumprimento do salário mínimo profissional.
O presidente esclareceu que medidas cabíveis semelhantes estão sendo tomadas, como o
caso da solicitação de isonomia de salários para funcionário arquitetos e urbanistas
lotados na Prefeitura de Imperatriz/MA e que, a abertura de processos administrativo
na fiscalização sobre piso salaria de concursos públicos, sem fundamentação legal, se
converte em custo para instituição haja visto que se tem a certeza de não cumprimento
do mesmo pois não há obrigatoriedade, passando meramente a sensação de “dever
cumprido”. 7.3 CONSEHEIRO FEDERAL REPRESENTANTE DO CAU/MA: não houve 7.4
CONSELHEIROS: O conselheiro ARISTELSON FREITAS solicitou informações acerca
dos procedimentos adotados pela Fiscalização do CAU/MA mediante parecer da
Comissão de Exercício Profissão proferido em reunião realizada em 18 de fevereiro de
2019. O presidente MARCELO RODRIGUES passou à palavra ao Gerente Técnico e de
Fiscalização Raimundo Nonato o qual informou que foi deliberado, pela comissão, o
reenvio do auto de infração com as respectivas sanções cabíveis. O presidente solicitou
ao gerente técnico e de fiscalização que assim que for procedido o encaminhamento do
ofício, que seja informado ao conselheiro Aristelson Freitas sobre o andamento do
processo. O conselheiro MARCIO ARAGÃO informou sobre o recebimento informal de
denúncia de exercício ilegal da profissão por estudante de arquitetura e urbanismo. O
presidente informou que já tomou conhecimento do ocorrido e que as medidas legais já
foram tomadas para a resolução do problema. O conselheiro MARCIO ARAGÃO, na
oportunidade¸ questionou ao plenário se profissionais com pós graduação em
arquitetura estariam habitados para realizar serviços atribuídos ao arquiteto. O
presidente MARCELO RODRIGUES informou que a pós graduação é uma
complementação de conhecimento em áreas específicas e que não geram novas
atribuições que não estejam estabelecidas pela formação curricular. Fez lembrar
também que ainda não existe orientação uniforme sobre o conflito de atribuições
privativas de arquiteto e engenheiros. O conselheiro federal pelo CAU/MA EMERSON
FRAGA solicitou que após a conclusão da supracitada denúncia de exercício ilegal da
profissão que seja redigida matéria para veiculação nos canais de comunicação do
CAU/MA afim de inibir a prática da atividade ora elencada. O presidente esclareceu que
o fato em apuração requer cautela para evitar judicializações contra o conselho e que
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dentro das normas legais a informação será disponibilizada à sociedade. 8.0 ORDEM DO
DIA: 8.1 APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DE MIGRAÇÃO DO BANCO DO BRASIL PARA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: o presidente MARCELO RODRIGUES iniciou relatando
da importância de negociação com a Caixa Econômica Federal pois a cessão do prédio da
instituição, para o uso como sede do CAU/MA, depende da criação de um
relacionamento com o supra citado banco e, atualmente, essa negociação está atrelada à
negociação das transferências das contas dos CAU/UF para o respectivo banco. Foram
feitas negociações durante o ano de 2018, contudo, não houveram avanços por parte do
CAU/BR. A negociação do prédio está em fase final e já foram definidas as condições de
uso, restando a abertura de um canal de relacionamento com a CAIXA. Ato contínuo, o
presidente informou que na reunião plenária ampliada do CAU/BR, realizada em 21 e 22
de fevereiro, em que foi apreciada a proposta de migração das contas dos CAU/UF,
foram apresentadas as tarifas do Banco do Brasil e da CAIXA ficando evidenciado a
vantagem da migração das contas. O presidente esclareceu que por se tratar de uma
matéria que impacta diretamente os CAU/UF ela deveria ser, primeiramente, discutida
nos plenários locais para posterior encaminhamento ao CAU/BR. Contudo, o referido
assunto foi indicado como ponta de pauta para votação na plenária ampliada sem que o
assunto fosse debatido com os CAU/UF, fato esse que motivou a presidência do CAU/MA
o encaminhamento de expediente ao CAU/BR solicitando a suspenção do ponto de pauta
para votação até que se tivesse conhecimento do assunto. Por fim, esclareceu que nada
foi deliberado pelo plenário do CAU/BR, sendo a matéria apenas discutidas entre os
entes federativos. 8.2 INFORME SOBRE O FECHAMENTO DO EXERCÍCIO CONTÁBIL
DE 2018: O presidente convidou o Gerente Administrativo e Financeiro o Sr. MARCELO
BELÉM para que realizasse o referido informe. O gerente tomou a palavra e deu início a
explanação ao plenário demonstrando, sucintamente, os dados de despesas e receitas do
CAU/MA realizados no ano de 2018, tendo o encerramento contábil sido realizado em
31 de janeiro de 2019. Dando continuidade, apresentou a manifestação técnica do
“Relatório Contábil CAU/BR nº 026/2019” emitido pela ATA Contabilidade e Auditoria
LTDA e encaminhado pelo CAU/BR que teve, como conclusão, a indicação de não haver
nenhuma falha na prestação de contas de 2018 do CAU/MA e que a mesma está em
condições de ser aprovada pela CPFI/BR e pelo Plenário do CAU/BR. O gerente
financeiro destacou que o CAU/MA obedeceu aos índices de execução orçamentária e
financeira dos seus projetos e atividades, bem como o limite de gasto com pessoal. Por
fim, foi apresentado, sucintamente, o Relatório de Gestão do CAU/MA do exercício de
2018 demostrando as ações realizadas frentes as planejadas, correspondendo a uma das
peça que compões a prestação de contas ao Tribunal de Contas da União-TCU. O
presidente tomou a palavra e relatou sobre algumas dificuldades administrativas e
operacionais que o CAU/MA enfrentou quando do início da gestão 2018/2020, como o
caso de processos de fiscalização que estavam parados e que já estão em processo de
apreciação da Comissão de Exercício Profissional. Outro ponto que precisa de um olhar
mais apurado são as atividade de Pessoa Jurídica, que hoje corresponde ao maior índice
de inadimplência nos conselhos e precisam de uma ação de fiscalização mais
estruturada, além da avaliação dos processos de migração das PJ inscritas no CREA para
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o CAU. O conselheiro RAIMUNDO NONATO ponderou que se trata de uma questão
cultural do profissional entender-se como autônomo sem, contudo, enxerga-se como
pessoalidade jurídica, haja visto as vantagens da contratação da PJ em detrimento da PF.
Por fim, retomado o ponto em pauta, o presidente informou que o assunto será
apreciado pela COAPF-CAU/MA e encaminhado o plenário do CAU/MA para aprovação
na próxima reunião. 8.3 FORMAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO GT-MULHER: O
presidente iniciou a apreciação do assunto questionando ao conselheiro federal pelo
CAU/MA, Emerson Fraga, como o assunto está sendo discutido pelo CAU/BR. Ato
contínuo, o presidente informou que durante o Primeiro Fórum de Presidentes do ano
de 2018 foi discutido a probabilidade de se constituir o GT-MULHER em todos os
CAU/UF, contudo, no fórum seguinte, foi levantado que o assunto em questão se trata
mais de uma questão social a uma questão profissional, onde se criaria uma
obrigatoriedade na proposição de projetos para esta finalidade. Assim, para melhor
abordar o assunto, é mais viável a realização de ações, não necessariamente vinculada à
projetos estabelecidos no Plano de Ação e Orçamento, que possam discutir a temática.
Dessa forma, o presidente propôs a realização de atividade em comemoração ao mês da
mulher com abordagem voltada à valorização profissional, ficando a programação a ser
discutida. 8.4 APRECIAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DA COMISSÃO DE ENSINO E
FORMAÇÃO-CEF DO CAU/MA: O presidente MARCELO RODRIGUES passou a palavra
ao coordenador da CEF-CAU/MA, RAIMUNDO NONATO que relatou sobre os processos
de registro profissional no CAU/MA e informou sobre a solicitação à presidência para
que se oficie as coordenações dos cursos de arquitetura e urbanismo para que seja
encaminhado a lista de egressos das IES afim de subsidiar os registros no conselho. O
presidente tomou a palavra e informou que a respectiva solicitação já foi atendida. Outro
encaminhamento realizado pela comissão foi a solicitação de que seja oficiado as IES
para que seja informado todos os profissionais arquitetos e urbanistas lotados na
instituição para que se tenha um panorama da atividade de ensino exercida pelo
profissional arquiteto e urbanista. Ato contínuo o conselheiro relatou sobre a
necessidade de retomar o projeto “CAU UNIVERSITÁRIO” como ação para aproximar os
futuros profissionais ao conselho. O presidente salientou que já está sendo estruturada
as ações que contemplam as instituições de ensino e que estas serão alinhadas às
demais atividades de interiorização, devendo a mesma ser abraçado por todos os
conselheiros. Por oportuno, o presidente fez lembrar que a iniciativa sobre os vídeos
institucionais está sendo discutido entre os presidentes dos CAU/UF e CAU/BR de forma
a potencializar a ação e ratear os custos entre todos. 8.5 ENCONTRO MARANHENSE DE
ARQUITETURA: O presidente MARCELO RODRIGUES lembro que no dia 26 e 27 de
junho de 2019 São Luís vai sediar o Fórum de Presidentes e, na oportunidade, o
CAU/MA vai desenvolver uma programação que agregue diversas frentes de abordagem
ligadas ao exercício e valorização da arquitetura e urbanismo. Ato contínuo, lembro que
a comissão formada está trabalhando para melhor estruturar o evento e que já foi
definida as abordagens temáticas sendo elas HABITAÇÃO e PATRIMÔNIO. Estão sendo
alinhadas as parcerias institucionais com órgãos da administração municipal e estadual,
além de parceiros comerciais locais e que, apesar do Fórum de Presidentes não ser um
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evento aberto, foram feitos convites aos presidentes que, na oportunidade, pudessem
compartilhar seus conhecimentos com a realização de minicursos abertos aos
profissionais, com temas a serem discutidos. Na oportunidade a conselheira CARLA
VERAS informou que estará presente na grade do evento da “Semana de Arquitetura”
com a realização de palestra. Outro ponto abordado pela conselheira é a presença
profissional da arquiteta e urbanista Clémentine Tribouillard, que estará em São Luís no
mês de março, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID, e proverá a palestra
com tema voltado ao “Urbanismo Sustentável”. Logo, solicita que seja estruturado uma
palestra para aproveitar a presença da mesma na cidade. O presidente tomou a palavra e
solicitou à conselheira que tome as devidas providências realização do evento pelo
CAU/MA. Foram elencados os desafios e providências para a melhor estruturação do
evento em questão bem como a definição do projeto e as respectivas tarefas. 8.6
EVENTOS PREPARATÓRIOS PARA A UIA 2020: O presidente MARCELO RODRIGUES
informou que a Comissão de Relações Institucionais do CAU/BR deliberou pela
proposição de Eventos Preparatórios para a realização do UIA 2020, que vai ser sediado
no Rio de Janeiro-RJ. Dessa forma, o CAU/MA se colocou a disposição para sediar o
evento preparatório a se realizar em maio de 2019, sendo o único estado do norte e
nordeste, com o intuito de difundir o Congresso Mundial de Arquitetura entre os entes
da federação e para os arquitetos e urbanistas do estado. 9.0 ASSUNTOS DE INTERESSE
GERAL: O presidente relatou sobre a palestra realizada na sede do CAU/MA sobre a
aplicação da energia fotovoltaica na arquitetura, tendo sida a mesma divulgada nas nos
canais de comunicação do conselho e que contou com a presença de conselheiros,
profissionais e alunos. O conselheiro JOSÉ MARCELO DO ESPÍRITO SANTO informou
sobre os resultados do processo de revisão do Plano Diretor de São Luís/MA, que contou
com a realização de 09 audiências públicas e um público de mais de 1.200 pessoas que,
segundo o conselheiro, embora não corresponda a um contingente expressivo da
sociedade, obteve a maior participação já registrada desde sua participação nos
processos dessa natureza, contando com larga publicidade. Dentre os temas mais
elencados nas audiências destacou o aumento da área urbana em detrimento à área
rural, principalmente em setores de interesse estratégico do estado. O conselheiro
RAIMUNDO NONATO tomou a palavra e relatou sobre o processo de Revisão do Plano
Diretor do município de São José de Ribamar/MA, destacando que a atividade se
encontra em fase inicial, com a definição do Regimento Interno e discussões sobre
mobilidade urbana. 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 trinta minutos do dia vinte e
cinco de fevereiro de dois mil e dezenove. 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

