ATA DA 12ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2018 DO CONSELHO DE
ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANÃO, REALIZADA EM 20 DE
DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO, NA SEDE DO CAU/MA, EM SÃO LUÍS-MA.
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Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte de dezembro 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 doze de
dois mil e dezoito. 1.0 PRESENÇAS: 1.1. MEMBROS EM TITULARIDADE DO
CAU/MA: MARCELO MACHADO RODRIGUES, Presidente; MARCIO CESAR DE
CASTRO ARAGÃO, Coordenador da CEP-CAU/MA; LUIS EDUARDO PAIM
LONGUI, Coordenador da CED-CAU/MA; ARISTELSON MENDONÇA FREITAS; e a
suplente de conselheiro em titularidade ANA ELIZA CANTHANHEIDE PEREIRA
1.1.1. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: CARLA DE AZEVEDO VERAS; JOSÉ MARCELO
DO ESPÍRITO SANTO; e ROGÉRIO HENRIQUE FRAZÃO LIMA 1.2. CONVIDADOS:
Conselheiros Suplentes: ANE CRISTINA ROCHA FRAZÃO 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 05 (cinco) conselheiros presentes.
3.0 ABERTURA: Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte de dezembro de
dois mil e dezoito o presidente MARCELO RODRIGUES, presidindo esta sessão,
cumprimentou os Conselheiros e os demais presentes e iniciou a 12ª Reunião
Plenária Ordinária do CAU/MA do ano 2018. 4.0 EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL
BRASILEIRO: O presidente MARCELO RODRIGUES convidou a todos a se fazerem
de pé e ouvirem o Hino Nacional Brasileiro 5.0 LEITURA E DISCUSSÃO DA
PAUTA: O presidente MARCELO RODRIGUES leu a pauta, acrescentou os
encaminhamentos do conselheiro ALFREDO ALVES e fez os ajustes necessários
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 11ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MA do ano de 2018, 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: não houve. 8.0 ORDEM DO DIA: 8.1
DEFINIÇÃO DO CALENDÁRIO ANUAL DAS REUNIÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS
PARA O EXERCÍCIO DE 2019: O presidente MARCELO RODRIGUES passou a
palavra para o Gerente Geral FERNANDO CUTRIM que apresentou a proposta das
reuniões ordinárias para o exercício de 2019 com base nas rotinas já executadas
em 2018, tendo como sugestão a realização das reuniões nas segundas-feiras da
terceira semana de cada mês. O presidente questionou se o calendário das
reuniões das comissões permanentes também seria estabelecido naquele
momento, e o gerente FERNANDO CUTRIM informou que, com base no regimento
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interno e considerando que a temporalidade das comissões tem validade de 01
(um) ano, esclareceu que o calendários das comissões deva ser estabelecido na
primeira reunião plenária ordinária do ano seguinte, após a definição das novas
composições ou ré encaminhamento dos seus membros para o mandato de 2019. O
presidente MARCELO RODRIGUES tomou a palavra e ponderou que para melhor
definição do calendário das reuniões plenárias para o ano de 2019 se deva
aguardar a confirmação da agenda do CAU/BR bem como a definição das reuniões
do Fórum de Presidentes. Desta forma, sugeriu o estabelecimento da primeira
reunião plenária de 2019 para o dia 14 de janeiro de 2019 e, assim que for
divulgada a supracitada agenda, se estabeleça as demais datas das reuniões
plenárias ordinárias. O presidente pôs a matéria em votação, sendo a mesma
aprovada por 05 (cinco) votos favoráveis e 04 (quatro) ausências. 8.2
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A ADESÃO DO CAU/MA AO SISTEMA DE
GESTÃO INTEGRADA (SGI) DO CAU/BR: O presidente MARCELO RODRIGUES
relatou aos presentes que a proposta de participação de todos CAU/UF nos
serviços previstos no Sistema de Gestão Integrada (SGI) foi oriunda do Fórum de
Presidentes com o objetivo de transformar essa atividade em “serviços
compartilhados essenciais” do Centro de Serviços Compartilhados-CSC do CAU. O
sistema em questão é uma solução nativamente integrada com três frentes
principais: planejamento estratégico; gestão de processos; e gestão de conteúdo,
que buscam promover a melhoria na condução dos processos internos do CAU a
partir de uma visão sistema e integrada da gestão. O presidente ressaltou que a
nova ferramenta vem suprir algumas demandas que hoje não são atendidas e/ou
deficitárias em relação ao Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo – SICCAU. Quanto aos custos, o gerente geral FERNANDO
CUTRIM esclareceu que os valores de 2019 não precisarão ser desembolsados
pelo CAU/MA pois já existe recursos que serão usados para esse ano, devendo o
rateio dos valores incorporados na programação de 2020, conforme regras
estabelecidas na Resolução CAU/BR nº 126/2016. O conselheiro LUIS EDUARDO
PAIM questionou se a tecnologia é um programa a parte do SICCAU ou vinculado
ao mesmo e se quaisquer arquitetos podem acessá-lo. O gerente geral FERNANDO
CUTRIM pediu a palavra e explicou que o sistema a ser implantado é uma
alternativa para desafogar o SICCAU, que hoje agrega todas as funcionalidades
internas e externas do CAU, e assegurar a eficiência, eficácia e efetividade das
atividades meio e finalísticas do conselho através dos recursos eletrônicos. O
presidente MARCELO RODRIGUES tomou a palavra e informou que hoje o CAU
passa por uma revisão do modelo de gestão, pautada em uma proposta que
permita maior autonomia aos CAU/UF e integração de experiências e resultados. O
conselheiro LUIS EDUARDO PAIM pediu a palavra e questionou se a proposta é, a
priori, um paliativo para minimizar as deficiências do SICCAU ou a ideia é que essa
estrutura se desenvolva e permita o remodelamento do SICCAU. O presidente
informou que o SICCAU funcionou bem no início, mas hoje não atende
eficientemente as novas demandas do CAU, necessitando assim de novas

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

estruturas e soluções de TI. Atualmente o sistema é subsidiado pelos CAU/UF
superavitários e CAU/BR e, após a adesão dos demais, será incorporado como
serviço essencial do CSC e o investimento rateado por todos os entes da federação.
Por oportuno, o presidente MARCELO RODRIGUES relatou que as atividades do
conselho precisam ser medidas por sua eficiência e fez lembrar dos eventos que
foram realizados pelo CAU/MA onde, com baixa aplicação de recursos, obtiveram
resultados satisfatórios. Ato contínuo relatou que a gestão das atividades do CAU
precisa de uma gestão compartilhada entre o CAU/BR e os CAU/UF, através do
Fórum de Presidentes. O conselheiro LUIS EDUARDO PAIM questionou se com a
criação do novo sistema todos os CAU/UF estão obrigados a compartilhar suas
informações. O presidente MARCELO RODRIGUES esclareceu que cada CAU/UF
tem autonomia na gestão de suas informações, disponibilizado ao público apenas
aquilo que a lei de acesso a informação exige, contudo, a ideia é que o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo seja uma unidade e possa compartilhar suas experiências
com os demais entes da federação, pois a atuação do profissional se dar em todo
território nacional. Por fim, feitas a considerações e questionamentos, o presidente
pôs a matéria em votação, sendo a mesma aprovada por 05 (cinco) votos
favoráveis e 04 (quatro) ausências. 8.3 PRESTAÇÃO DE CONSTAS: O presidente
MARCELO RODRIGUES lembrou que o referido ponto de pauta, encaminhado pelo
conselheiro Alfredo Alves, já foi objeto de apreciação na 6º Reunião Plenária
Ordinária realizada em 26 de junho de 2018, é que as prestação de contas do
CAU/MA tem ocorrido de forma regular, conforme cronograma e recomendações
do CAU/BR e se encontram disponíveis no site do CAU/MA na aba “Porta
Transparência”. 8.3 MUDANÇA DE ENDEREÇO, ALTERNATIVAS E
POSSIBILIDADES: O presidente MARCELO RODRIGUES fez lembrar que as
proposta para alteração de endereço do CAU/MA foram feitas pelos conselheiros
Luis Eduardo Paim que sugeriu estabelecer relação com o estado, pela conselheira
Carla Veras que sugeriu o município de São Luís e o presidente Marcelo Rodrigues
sugeriu estabelecer contato com a Caixa Econômica Federal. O ponto de pauta em
questão, encaminhado pelo conselheiro Alfredo Alves, já foi objeto de apreciação
na 6º Reunião Plenária Ordinária realizada em 26 de junho de 2018, onde discutiuse a possibilidade de secção de um prédio de propriedade da CAIXA localizado na
Rua Portugal, Centro Histórico de São Luís e, na oportunidade, aguardava-se a
resposta da CAIXA quanto à solicitação. Decorridos os prazos, o presidente
informou que o processo já tramita no órgão em questão para cessão com ônus
para o CAU/MA e que, em recentemente reunião com a instituição, verificou que o
processo está quase finalizado, esperando parecer da direção geral que, em virtude
da alteração da direção da CAIXA pelo no Governo Federal, aguarda a conclusão do
processo de transição de governo. 8.4 ENVOLVIMENTO COM DEBATE
NACIONAL: O presidente MARCELO RODRIGUES lembrou que o referido ponto de
pauta, encaminhado pelo conselheiro Alfredo Alves, já foi objeto de apreciação na
6º Reunião Plenária Ampliada realizada em 26 de junho de 2018. Ato continuo
relatou que o debate nacional pode ser motivado pelo CAU/MA ou por seu
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representante no conselho federal. No âmbito do CAU/MA o presidente comentou
que hoje fazemos parte do Conselho Gestor do Fundo de Apoio e, recentemente, a
obtivemos êxito junto ao CAU/BR quanto ao uso do superávit de exercícios
anteriores onde, a proposta do CAU/BR estabelecia um limite de 20% para uso do
recurso em questão e o CAU/MA apresentou as alegações que permitiu o uso
integral do recurso conforme prever a legislação superior. Outro ganho com
envolvimento do CAU/MA no cenário nacional é a proposta para o presidente
Marcelo Rodrigues assuma a presidência do Fórum de Presidentes para o mandato
de 2019. No âmbito do Conselho Federal, reiterou-se a necessidade dos
conselheiros federais pelo CAU/MA debaterem com sua federação os seus
entendimentos sobre temas em discussão no CAU/BR. 8.5 CRONOGRAMA E
DIVUGAÇÃO DE AÇÕES: O presidente MARCELO RODRIGUES lembrou que o
referido ponto de pauta, encaminhado pelo conselheiro Alfredo Alves, já foi objeto
de apreciação na 6º Reunião Plenária Ordinária realizada em 26 de junho de 2018,
onde na oportunidade decidiu-se pelo aprofundamento da atividade do CAU/MA
no segundo semestre, quando da análise mais precisa do comportamento das
receitas e despesas do exercício de 2018. 8.6 PROXIMIDADE COM
PROFISSIONAIS: O presidente MARCELO RODRIGUES lembrou que o referido
ponto de pauta, encaminhado pelo conselheiro Alfredo Alves, já foi objeto de
apreciação na 6º Reunião Plenária Ampliada realizada em 26 de junho de 2018 e se
encontra disponível para consulta no site do CAU/MA. 8.7 REPRESENTAÇÃO
INSTITUCIONAL DO CAU/MA EM ATIVIDADES PÚBLICAS: O presidente
MARCELO RODRIGUES lembrou que o referido ponto de pauta, encaminhado pelo
conselheiro Alfredo Alves, já foi objeto de apreciação na 6º Reunião Plenária
Ordinária realizada em 26 de junho de 2018 e na 10º Reunião Plenária Ordinária
realizada em 29 de outro em que se discutiu a presença do CAU/MA em atividades
dos poderes públicos. O conselheiro LUIS EDUARDO PAIM pediu a palavra e
relatou que o “DPHP” tem realizado várias parecerias institucionais e surgiu a
possibilidade de realização de um seminário cujo o tema seria “Como Projetar em
Sítios Tombados”, voltados para profissionais e estudantes de arquitetura e
urbanismo. 9.0 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 dezessete horas e vinte e cinco
minutos do dia vinte de dezembro 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

