
 
 
 
 

 

 

ATA DA 11ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2018 DO CONSELHO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANÃO, REALIZADA EM 19 DE 

NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO, NA SEDE DO CAU/MA, EM SÃO LUÍS-MA.  

 

 

Às dezoito horas do dia dezenove de novembro de dois mil e dezoito, na sede do 1 

CAU/MA, reuniu-se o Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 2 

Maranhão-CAU/MA, em São Luís-MA, em Seção Ordinária número onze de dois 3 

mil e dezoito. 1.0 PRESENÇAS:  1.1. MEMBROS EM TITULARIDADE DO CAU/MA: 4 

MARCELO MACHADO RODRIGUES, Presidente; CARLA DE AZEVEDO VERAS, 5 

Vice-Presidente e Coordenadora da COAPF-CAU/MA; MARCIO CESAR DE CASTRO 6 

ARAGÃO, Coordenador da CEP-CAU/MA; ROGÉRIO HENRIQUE FRAZÃO LIMA, 7 

Coordenador da CEF-CAU/MA; LUIS EDUARDO PAIM LONGUI Coordenador da 8 

CED-CAU/MA; CLAUDIO HENRIQUE FERRO FREIRE; ARISTELSON MENDONÇA 9 

FREITAS; JOSÉ MARCELO DO ESPÍRITO SANTO; 1.1.1. AUSÊNCIAS 10 

JUSTIFICADAS: não houve 1.2. CONVIDADOS: não houve; Conselheiros Suplentes: 11 

RAIMUNDO NONATO PINHEIRO CORRÊIA FILHO; DENNIS ALBERT 12 

RODRIGUES GUILHON; e ANA ELIZA CANTHANHEIDE PEREIRA; 1.3. PESSOAL 13 

DO CAU/MA: LUIS FERNANDO SILVA CUTRIM, Gerente Geral; MARCELO 14 

AUGUSTO OLIVEIRA BELÉM, Gerente Administrativo e Financeiro; RAIMUNDO 15 

NONATO NUNES RAMOS; Gerente Técnico e de Fiscalização; JOSÉ RAIMUNDO 16 

OLIVEIRA JÚNIOR, Assessor Jurídico; 2.0 VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: O 17 

Presidente MARCELO RODRIGUES verifica o quórum de oito conselheiros 18 

presentes. 3.0 ABERTURA: Às dezoito horas do dia dezenove de novembro de dois 19 

mil e dezoito o presidente MARCELO RODRIGUES, presidindo esta sessão, 20 

cumprimentou os Conselheiros e os demais presentes e iniciou a 11ª Reunião 21 

Plenária Ordinária do CAU/MA do ano 2018. 4.0 EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL 22 

BRASILEIRO: O presidente MARCELO RODRIGUES convidou a todos as fazerem 23 

de pé e ouvir o Hino Nacional Brasileiro 5.0 LEITURA E DISCUSSÃO DA PAUTA: O 24 

presidente MARCELO RODRIGUES leu a pauta e fez os ajustes necessários 25 

aprovando a nova ordem do dia. 6.0 DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 26 

REUNÃO PLENÁRIA ANTERIOR. O presidente MARCELO RODRIGUES fez a 27 

leitura da Ata da 10ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MA, que se encontrava 28 

com a equipe técnica do CAU/MA para ajustes e correções, nada foi contestado 29 

pelos presentes, ficando a mesma aprovada por unanimidade. 7.0 30 

APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES: O presidente MARCELO RODRIGUES 31 

questionou aos presentes se alguém teria algum informe. 7.1 COORDENADORES 32 

DAS COMISSÕES PERMANENTES: 7.1.1 COMISSÃO DE EXERCÍCIO 33 

PROFICIONAL: O coordenador da CEDEP-CAU/MA conselheiro MÁRCIO ARAGÃO, 34 

pediu a palavra e informou que as atividades da referida comissão vêm sendo 35 

realizada de forma regular, afim de apreciar todas as demanda encaminhadas. O 36 

conselheiro ARSITELSON FREITA pediu a palavra e na oportunidade solicitou à 37 

supracitada comissão o acompanhamento de um processo de fiscalização 38 



 
 
 
 

 

 

originária do município de Humberto de Campos, para que esta estabeleça as 39 

devidas aplicações da legislação. 7.2 PRESIDENTE: O presidente MARCELO 40 

RODRIGUES informou aos presentes que em virtude do pedido de exoneração da 41 

funcionária Vanessa da Cunha Cavalcanti Silva, que anteriormente ocupava o cargo 42 

de Analista de Fiscalização do CAU/MA e, como o fim do Concurso Público 43 

nº001/2013 do CAU/MA e a urgente necessidade de dar continuidades à atividade 44 

finalística do conselho em cumprimento à Lei 12.378 de 31 de dezembro de 2010, 45 

designou a arquiteta e urbanista Érica Mendes Monroe para exercer emprego livre 46 

provimento e demissão no cargo de Analista de Fiscalização. 7.3 CONSEHEIROS: O 47 

conselheiro ROGÉRIO LIMA pediu a palavra e relatou aos presentes a ocorrência 48 

de negativas por parte do Corpo de Bombeiros no recebimento de Registro de 49 

Responsabilidade Técnica-RRT e questionou se a atividade não representa 50 

atribuição de arquiteto e urbanista. O presidente tomou a palavra e solicitou à 51 

Comissão de Exercício Profissional a apreciação do assunto e, se for o caso, o 52 

encaminhamento de ofício ao Comando do Corpo de Bombeiros para agendar 53 

reunião conjunta para dirimir tais conflitos. O conselheiro RAIMUNDO NONATO 54 

salientou a necessidade de verificar as legislações e normativos mais recentes pois, 55 

no seu entendimento, o CONFEA e os CREAS não estão permitindo a emissão de 56 

responsabilidade técnica por profissionais que não possuem especialização em 57 

Engenharia de Segurança do Trabalho. 8.0 ORDEM DO DIA: 8.1: EVENTO – 58 

SEMANA DE ARQUITETURA, SEMINÁRIO DE EMPREENDEDORISMO EM ATHIS 59 

E PROJETO CAU ROTAS: O presidente MARCELO RODRIGUES informou aos 60 

presentes que, conforme agenda preestabelecida, o Projeto CAU/ROTAS se dará 61 

em dois eixos de fiscalização: o primeiro ocorrerá na mesorregião Leste do estado 62 

do Maranhão, atendendo cidades como: Bacabal, Codó, Caxias, Timon e 63 

adjacências; e o segundo será realizado na mesorregião oeste do estado do 64 

Maranhão, atendendo cidades como: Imperatriz, Açailândia, Buriticupu, Santa 65 

Luzia, Santa Inês e cidades adjacentes. Além disso, afim de otimizar e potencializar 66 

as ações de interiorização do CAU/MA, será realizado na cidade de Caxias-MA, em 67 

pareceria com a UNIFACEMA e dentro da programação da SEMANA DE 68 

ARQUITETURA DA UNIFACEMA, o SEMINÁRIO DE EMPREENDEDORRISMO EM 69 

ATHIS, nos dias 27 e 28 de novembro, contando com a participação da arquiteta e 70 

urbanista Marina Estevão, fundadora da ONG Soluções Urbanas e conselheiros do 71 

CAU/MA. Ainda dentro da agenda e atividades do programa ATHIS, será realizado 72 

na cidade de Imperatriz, nos dias 13 e 14 de dezembro o SEMINÁRIO DE 73 

EMPREENDEDORRISMO EM ATHIS, contando com a participação de parceiros 74 

locais, da palestrante Marina Estevão e dos conselheiros do CAU/MA e, na 75 

oportunidade, será realizada aproximação com os órgão da administração pública 76 

afim de dirimir demandas de profissionais residentes na cidade e aproximar a 77 

classe com o poder público municipal. Ato contínuo, o presidente MARCELO 78 

RODRIGUES relatou que outro tema que tem suscitado discussão entre os 79 

CAU/UFs é a fiscalização de cidades limítrofes dos estados que contam com 80 

grandes atividades no setor da construção. Desta forma, partindo da experiência 81 



 
 
 
 

 

 

de outros UFs, através do PROGRAMA OBSERVATÓRIO, estuda-se a possibilidade 82 

de se realizar atividades conjuntas para potencializar as ações de fiscalização e 83 

valorização profissional. Por fim, o presidente salientou que a integração entres os 84 

conselhos e seus profissionais é de grande valia para o fortalecimento da classe e 85 

destacou a necessidade de cada conselheiro, dentro das suas especialidades, possa 86 

construir um material afim de compartilhar experiencias em eventos desta 87 

natureza. 8.2: SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS PARA AS VAGAS NO CONSELHO 88 

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SÃO LUÍS/MA-COMUMA. O presidente 89 

MARCELO RODRIGUES informou ao presentes o recebimento do Ofício Nº 90 

204/2018-GAB/SEMMAM da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Luís 91 

que dispões sobre a não participação de representantes do CAU/MA nas reuniões 92 

ordinária e extraordinárias do COMUMA onde, conforme o Regimento Interno do 93 

órgão em questão, declarou vacância da vaga da representação e solicitou a 94 

indicação de outros dois nomes para atuarem como conselheiros, a fim de zelar 95 

pelo bom funcionamento do COMUMA. O conselheiro MÁRCIO ARAGÃO, atual 96 

representante do CAU/MA no COMUMA, esclareceu sobre a agenda e rotinas dos 97 

trabalhos do supracitado órgão, sendo as reuniões realizada a cada 15 dias. O 98 

presidente tomou a palavra e esclareceu que compreende a rotina externa de cada 99 

conselheiro, uma vez que a atuação é honorífica contudo, uma vez firmado um 100 

compromisso na medida de suas possibilidades de realização, este deve ser 101 

tomado como responsabilidade pois a atuação de representatividade é um papel 102 

delegado aos conselheiros e não aos funcionários, que estão voltados às atividades 103 

finalísticas do conselho. Desta forma, o presidente questionou aos presentes quem 104 

teria disponibilidade para assumir tal demanda. Os conselheiros DENNIS ALBERT 105 

e o CLÁUDIO FERRO se colocaram a disposição, sendo o primeiro na condição de 106 

titular e o segundo como suplente. O presidente pôs a matéria em votação, sendo a 107 

mesma aprovada por 08 (oito) votos favoráveis e 01 (uma) ausência pela indicação 108 

dos supracitados conselheiros como representantes do CAU/MA no COMUMA  9.0 109 

ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL: 9.1 FÓRUM DE PRESIDENTES CAU/UFS: O 110 

presidente MARCELO RODRIGUES relatou aos presentes as dinâmicas e sua 111 

participação no Fórum de Presidentes e como tem alcançado representatividade 112 

entre os mesmos nas discussões de interesse da classe e na conquista de assento 113 

no grupo que compõe o Conselho do Fundo Gestor do CAU/BR. Desta forma, afim 114 

de estreitar o relacionamento com os demais CAU/UFs o presidente propõe a 115 

realização de um Fórum de Presidentes em São Luís-MA em junho de 2019. Por 116 

fim, solicitou o apoio dos conselheiros na estruturação do evento e que este fará 117 

parte da programação dos projetos do CAU/MA para 2019. 9.2 EVENTOS DO 118 

CAU/BR E CAMPANHAS DO DIA DO ARQUITETO E URBANISTA. O presidente 119 

MARCELO RODRIGUES informou aos presentes sobre a agenda das reuniões de 120 

dezembro do CAU/MA e CAU/BR da qual ele vai participar, sendo estas a reunião 121 

com a Caixa Econômica Federal em São Paulo e as reuniões do Seminário 122 

Legislativo, Fórum de Presidentes e Plenária Ampliada em Brasília. Quanto as 123 

atividades da semana em comemoração ao Dia do Arquiteto e Urbanista, o 124 



 
 
 
 

 

 

presidente relatou que a programação a ser desenvolvida vai ser pautada em uma 125 

“boa mídia” a ser realizada com os poucos recursos disponíveis. Ato contínuo 126 

apresentou ao plenário a mídia desenvolvida pelo CAU/BR para a campanha do Dia 127 

do Arquiteto e Urbanista, relatando a sua insatisfação e a de demais presidentes 128 

dos CAU/UFs com a qualidade do material desenvolvido.  O presidente salientou 129 

que o referido material é extraoficial e que já foi solicitado ao CAU/BR a mídia 130 

aberta para as devidas adequações da campanha à realidade local pois, há 25 dias 131 

da data comemorativa, o CAU/MA ainda não dispõe da arte final para organizar a 132 

logística de publicação. O presidente fez lembrar que “não entende” como um 133 

assunto que foi tratado no meio do ano, subsidiado por sugestões dos CAU/UFs, foi 134 

desenvolvido em desacordo com o que foi discutido. Em análise do material, os 135 

conselheiros entenderam que a linguagem apresentada não atinge, com eficiência, 136 

o público alvo em prol da valorização da atividade profissional. Desta forma, feitas 137 

as ponderações, o presidente questionou ao plenário se o CAU/MA vai atender na 138 

integra a campanha do CAU/BR ou vai ser realizada alterações para adequar o 139 

material à sua realidade. Por fim, o plenário decidiu pela alteração da mídia e 140 

elegeram o conselheiro ROGÉRIO LIMA como coordenador dos trabalhos. Na 141 

oportunidade o presidente registrou a presença do Suplente de Conselheiro 142 

Federal pelo CAU/MA o arquiteto e urbanista LOURIVAL JOSÉ COELHO NETO 9.3 143 

PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO CAU/MA. O 144 

presidente MARCELO RODIGUES registrou o encaminhamento do conselheiro 145 

ALFREDO COSTA NETO em que este propõe a alteração da 11º Plenária Ordinária 146 

ou realização de Plenária Extraordinária do CAU/MA no dia 29 de novembro pois, 147 

oportunamente, ele se encontrará na cidade de São Luís-MA na referida data. O 148 

presidente salientou que em função da urgência em definir a operacionalidade das 149 

Ações Itinerantes de Fiscalização e os eventos do Seminário ATHIS, não foi possível 150 

a alteração da 11º Reunião Plenária Ordinária do CAU/MA para 2018 e quanto a 151 

realização de Plenária Extraordinária informou a sua impossibilidade em 152 

participar. Questionado o plenário sobre a possibilidade de realizar tal reunião e 153 

decidiu-se pela não realização da mesma em função da impossibilidade de 154 

participação de vários membros. O presidente esclareceu que o conselheiro poderá 155 

consultar individualmente os membros do conselho conforme a disponibilidade de 156 

cada um. 9.4 MÍDIAS PARA PUBLICIDADE NO CAU/MA: O conselheiro LORIVAL 157 

COELHO apresentou aos presentes uma minuta de vídeo promocional dos serviços 158 

de arquitetura e urbanismo, com duração média de 40 (quarenta) segundos a 159 

1(um) minuto, para ser divulgado nas redes sociais com periodicidade mensal, e 160 

esclareceu que o trabalho pode fazer parte da programação dos projetos para o 161 

ano de 2019. O presidente solicitou ao conselheiro que se verifica com a empresa o 162 

encaminhamento de proposta comercial para realização de 12 matérias 163 

audiovisuais afim de composição de processo licitatório para posteriormente o 164 

plenário definir os temas a serem abordados. 10.0 ENCERRAMENTO: Nada mais 165 

tendo a tratar, o presidente MARCELO RODRIGUES agradeceu a presença de todos 166 

os conselheiros e dos demais presentes e deu por encerrada a sessão às dezenove 167 



 
 
 
 

 

 

 

 Marcelo Machado Rodrigues                                    Luis Fernando Silva Cutrim 

  Presidente do CAU/MA                                            Gerente Geral do CAU/MA   

 

 

 

 

 

horas e trinta minutos do dia dezenove de novembro de dois mil e dezoito. Para 168 

constar, eu, LUIS FERNANDO SILVA CUTRIM, Gerente Geral do CAU/MA, lavrei a 169 

presente ata que será rubricada em todas as suas páginas e, ao final, assinada por 170 

mim e pelo Presidente..............................................................................................................................  171 

 


