
 
 
 
 

 

 

ATA DA 3ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2019 DO CONSELHO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANÃO, REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 
DOIS MIL E DEZENOVE, NA SEDE DO CAU/MA, EM SÃO LUÍS-MA.  
 
 
Às dezoito horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e cinco de dois mil e dezenove, 1 

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

do Maranhão-CAU/MA, em São Luís-MA, em Sessão Ordinária número três de dois mil 3 

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

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

Presidente e Coordenadora da COAPF-CAU/MA; LUIS EDUARDO PAIM LONGUI 6 

Coordenador da CED-CAU/MA; RAIMUNDO NONATO PINHEIRO CORRÊA FILHO, 7 

Coordenador da CEF-CAU/MA; ARISTELSON MENDONÇA FREITAS; e a conselheiro 8 

suplente  em titularidade DENNIIS ALBERT RODRIGUES GUILHON; 1.1.1. AUSÊNCIAS 9 

JUSTIFICADAS: JOSÉ MARCELO DO ESPÍRITO SANTO 1.2. CONVIDADOS: 10 

Conselheiros Suplentes: PAULO CASÉ ANDRADE FERNANDES RIBEIRO; 1.3. PESSOAL 11 

DO CAU/MA: LUIS FERNANDO SILVA CUTRIM, Gerente Geral; MARCELO AUGUSTO 12 

OLIVEIRA BELÉM, Gerente Administrativo e Financeiro; 2.0 VERIFICAÇÃO DO 13 

QUÓRUM: O Presidente MARCELO RODRIGUES verifica o quórum de 06 (seis) 14 

conselheiros presentes. 3.0 ABERTURA: Às 18: 45 do dia 25 de março de 2019 o 15 

presidente MARCELO RODRIGUES, presidindo esta sessão, cumprimentou os 16 

Conselheiros e os demais presentes e iniciou a 3ª Reunião Plenária Ordinária do 17 

CAU/MA do ano 2019. 4.0 EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO: O presidente 18 

MARCELO RODRIGUES convidou a todos a se fazerem de pé e ouvirem o Hino Nacional 19 

Brasileiro 5.0 LEITURA E DISCUSSÃO DA PAUTA: O presidente MARCELO 20 

RODRIGUES leu a pauta, acrescentou novos pontos de discussão apresentados pelos 21 

conselheiros e fez os ajustes necessários, aprovando a nova ordem do dia. 6.0 22 

DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNÃO PLENÁRIA ANTERIOR: O presidente 23 

MARCELO RODRIGUES passou a palavra ao conselho ARISTELSON FREITAS que fez a 24 

leitura da Ata da 2ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MA de 2019, que se encontrava 25 

com a equipe técnica do CAU/MA para ajustes e correções, nada foi contestado pelos 26 

presentes, ficando a mesma aprovada por unanimidade. 7.0 APRESENTAÇÃO DE 27 

COMUNICAÇÕES: 7.1 COORDENADORES DAS COMISSÕES PERMANENTES: 7.1.1 28 

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS: A 29 

coordenadora da COAPF-CAU/MA, conselheira CARLA DE AZEVEDO VERAS, mencionou 30 

sobre a apreciação da prestação de contas do CAU/MA do exercício de 2018, informando 31 

sobre a sua regularidade, e entregou ao presidente a Deliberação da Comissão de 32 

Organização, Administração, Planejamento e Finanças COAPF-CAU/MA Nº 001-03/2019 33 

para compor a documentação da pauta a ser apreciada. 7.2 PRESIDENTE: O presidente 34 

MARCELO RODRIGUES, na oportunidade, iniciou tratando a respeito da tomada de 35 

posição por parte do CAU/MA em relação ao exercício ilegal da profissão, onde estão 36 

sendo adotado os procedimentos pertinentes à matéria no que tange a apuração e 37 

devidos encaminhamentos legais.  A título de informação, relatou sobre o trâmite do 38 

processo de denúncia de exercício ilegal de estudante de arquitetura e urbanismo, que 39 

foi encaminhado para a Polícia Federal e, atualmente, se encontra na Secretaria de 40 

Segurança Pública para apuração do delito. Ato contínuo, informou da necessidade dos 41 

conselheiros do CAU/MA, enquanto disseminadores das boas práticas profissionais e 42 

dos seus instrumentos legais, devem esclarecer à sociedade dos ritos processuais e dos 43 

devidos canais de atendimento para o encaminhamento de denúncias, a fim que se possa 44 

dar o devido andamento às demandas. Sobre as atividades do setor de fiscalização, o 45 



 
 
 
 

 

 

presidente informou que todos os processos, desde 2012, estão sendo atualizados e, 46 

juntamente com a Comissão de Exercício Profissional, estão sendo tomadas as devidas 47 

providências para dirimir todas as demandas de anos anteriores, lembrado que o 48 

CAU/MA conta com pouco recurso humano para o devido atendimento de todas as 49 

demandas. Ainda sobre o processo de fiscalização que foi encaminhado para a Polícia 50 

Federal, o presidente lembrou que foi solicitado, pelo conselheiro federal, a publicidade 51 

da ação, contudo, ressaltou que é preciso ter cautela para que o CAU/MA não sofra 52 

nenhuma ação, haja visto que o mesmo tramita em sigilo e que, assim que houve o 53 

posicionamento do órgão, será dado a devida publicidade. Sobre a proposta do 54 

Seminário Preparatório da UIA, o presidente informou que já perfizeram um mês que o 55 

CAU/MA se colocou à disposição para sediar o evento, e que já foi encaminhado e-mail e 56 

também oficiado via SICCAU, para que se possa dar o devido suporte ao mesmo. Na 57 

oportunidade, lembrou também que se encontra como membro do Conselho Gestor do 58 

Fundo de Apoio aos CAU/UF, representando os 9 (nove) CAU Básicos juntamente com os 59 

representantes dos CAUs superavitários e médios, em que na última reunião foram 60 

propostos  três pontos de discussão, sendo o primeiro a realização de um trabalho de 61 

levantamento para subsidiar a melhoria de gestão do recurso pois, nos últimos anos, 62 

enfrentamos uma sucessiva redução de orçamento enquanto que as demandas só 63 

crescem. Dessa forma, a intenção é permitir uma complementação nos valores de 64 

repasse aos CAUs Básicos por meio de uma reestruturação no plano de ação e 65 

orçamento e, para isso, será viabilizado a contratação de uma empresa de consultoria 66 

em gestão e planejamento, como plano piloto a ser replicado aos demais entes da 67 

federação. Outra proposta apresentada foi a participação dos CAUs Básicos em eventos 68 

promovidos pelo CAU/BR pois, atualmente, a representação do CAU/MA se limita aos 69 

eventos disponibilizados à presidência e, somando o pouco recurso disponível, o 70 

conselho deixou de participar de discussões importantes a nível nacional. Ato contínuo, 71 

esclareceu que a proposta foi o custeio dos deslocamentos de representantes dos CAUs 72 

Básicos a ser custeados pelo recurso do Fundo de Apoio.  Por fim, a última proposta 73 

apresentada foi o uso de superávit do recurso do Fundo de Apoio para reduzir os 74 

aportes ao mesmo, a ser discutida e aprovada na próxima plenária do CAU/BR. 7.3 75 

CONSEHEIRO FEDERAL REPRESENTANTE DO CAU/MA: não houve 7.4. 76 

CONSELHEIROS: O presidente passou a palavra ao conselheiro DENNIS ALBERT que 77 

relatou sua preocupação com uma prática que vem sendo desenvolvida por algumas 78 

Instituições de Ensino Superior em que tem sido suprimida a obrigatoriedade de 79 

apresentação do Trabalho Final de Graduação pela prova do ENADE, indo contra a 80 

diretriz curricular dos cursos de Arquitetura e Urbanismo estabelecido pelo MEC, que 81 

exige a apresentação oral e escrita para composição de nota final. Diante o exposto, o 82 

presidente tomou a palavra e esclareceu que tal matéria deverá se encaminhada à 83 

Comissão de Ensino e Formação do CAU/MA para a devida apreciação e 84 

encaminhamento ao CAU/BR lembrando, contudo, que tal assunto não é de competência 85 

do CAU e sim do MEC, mas que o conselho poderia mediar tal conflito. 8.0 ORDEM DO 86 

DIA: 8.1. APRECIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CAU/MA DO EXERCÍCIO DE 87 

2018: O presidente MARCELO RODRIGUES expôs aos presentes sobre a 88 

obrigatoriedade da prestação de contas e a devida celeridade e cumprimento dos prazos 89 

e, sendo assim, após ter recebido da Comissão de Organização, Administração, 90 

Planejamento e Finanças COAPF-CAU/MA a deliberação Nº 001-03/2019, convidou o 91 

Gerente Administrativo e Financeiro o Sr. MARCELO BELÉM para que realizasse a 92 

apresentação. O gerente administrativo e financeiro do CAU/MA tomou a palavra e deu 93 

início a apresentação ao plenário, demonstrando, através de gráficos, a evolução das 94 

despesas e receitas do CAU/MA prevista em comparação com as realizadas, incluindo 95 
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receitas correntes como anuidades de pessoa física e pessoa jurídica, RRTs, Certidões, 96 

taxas, multas e fundos de apoio do CAU/BR, além da indicação das receitas de 97 

investimentos frente as aplicações de receita de capital e receita corrente. O gerente 98 

financeiro destacou que o CAU/MA obedeceu aos índices de execução orçamentária e 99 

financeira dos seus projetos e atividades, bem como o limite de gasto com pessoal. 100 

Seguiu a explanação apresentando o Relatório de Gestão do CAU/MA do exercício de 101 

2018, onde ressaltou que não houveram alterações de valores do relatório já 102 

apresentado anteriormente, mas apenas, a complementação de informações gráficas e 103 

textuais.  Ato contínuo, destacou as informações dos índices do planejamento 104 

estratégico, com seus respectivos indicadores das ações realizadas frentes as planejadas, 105 

demonstrando-os através de gráficos e que elas iram compor as peças as serem 106 

encaminhadas à prestação de contas do TCU. Por fim, diante o exposto pela gerência 107 

administrativa e financeira do CAU/MA e encaminhamento da deliberação COAPF do 108 

CAU/MA, que apresentou parecer favorável à aprovação de contas do exercício de 2018, 109 

o presidente colocou a matéria em votação, sendo a mesma aprovada por 05 (cinco) 110 

votos favoráveis e 03 (três) ausência. 9.0 ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL: O 111 

presidente MARCELO RODRIGUES tomou a palavra e informou que, por motivo de foça 112 

maior, precisaria se ausentar e passou a palavra para vice-presidente, conselheira 113 

CARLA VERAS, que passou a presidir a sessão. A conselheira CARLA VERAS informou 114 

que já foi realizada a publicação da venda da Sala 108 e Loja 05 do Edifício Rio Anil, 115 

contudo, até o momento, não houve interessados. o Gerente Administrativo e Financeiro 116 

o Sr. MARCELO BELÉM informou que está sendo analisada a possiblidade do fazimento 117 

do processo por meio leilão, a fim de dar celeridade à venda. A conselheira CARLA 118 

VERAS informou sobre a possibilidade de criação de parceria com o Hotel Veleiros, a fim 119 

de possibilitar descontos aos profissionais. Ato contínuo relatou também sobre a 120 

possibilidade da realização de um evento pelo CAU/MA, em setembro, cuja a temática é 121 

“Cidade Inclusiva”. 10.0 ENCERRAMENTO: Nada mais tendo a tratar, a presidente em 122 

exercício CARLA VERAS, agradeceu a presença de todos os conselheiros e dos demais 123 

presentes e deu por encerrada a sessão às vinte horas e trinta e cinco minutos do dia 124 

vinte e cinco de março de dois mil e dezenove. Para constar, eu, LUIS FERNANDO SILVA 125 

CUTRIM, Gerente Geral do CAU/MA, lavrei a presente ata que será rubricada em todas 126 

as suas páginas e, ao final, assinada por mim e pelo Presidente ...................................................... 127 

 

 


