ATA DA 4ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2019 DO CONSELHO DE
ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE
2019, NA SEDE DO CAU/MA, EM SÃO LUÍS-MA.
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Às dezoito horas e trinta minutos do dia vinte e nove de abril 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 Sessão Ordinária número quatro 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; LUIS EDUARDO PAIM LONGUI
Coordenador da CED-CAU/MA; RAIMUNDO NONATO PINHEIRO CORRÊA FILHO,
Coordenador da CEF-CAU/MA; ARISTELSON MENDONÇA FREITAS; e JOSÉ MARCELO
DO ESPÍRITO SANTO; 1.1.1. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: MARCIO CESAR DE CASTRO
ARAGÃO; CLÁUDIO HENRIQUE FERRO FREIRE; e ROGÉRIO HENRIQUE 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: PAULO CASÉ ANDRADE FERNANDES RIBEIRO;
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 seis conselheiros presentes. 3.0 ABERTURA: Às
18:30h do dia 24 de abril de 2019 o presidente MARCELO RODRIGUES, presidindo esta
sessão, cumprimentou os Conselheiros e os demais presentes e iniciou a 4ª 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 ouvirem o Hino Nacional Brasileiro 5.0 LEITURA E DISCUSSÃO DA PAUTA: O
presidente MARCELO RODRIGUES leu a pauta 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 3ª 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: 7.1.1 COMISSÃO DE ENSINO E
FORMAÇÃO: O coordenador da CEF-CAU/MA, conselheiro RAIMUNDO NONANTO,
informou sobre o recebimento de convite, por meio de e-mail, da CEF-CAU/SP referente
ao evento Seminário Internacional “Qualidade do Ensino e Mobilidade Profissional” e
também da CEF-CAU/BR referente ao evento Seminário - Ensino a Distância e as DCNs a
fim de contribuir com as discussões sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para os
cursos de Arquitetura e Urbanismo que têm sido levadas a cabo pelo CAU desde o ano
passado. Por oportuno, o presidente do CAU/MA, MARCELO RODRIGUES, tomou a
palavra e lembrou que o CAU/BR, recentemente, emitiu deliberação plenária em que
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recusa o registro profissional de alunos egresso de curso de graduação da modalidade
EAD, sendo que o tema já havia sido discutido anteriormente pelo Fórum de Presidentes,
mas sem a efetiva medida restritiva, já que a decisão caberia ao plenário do CAU/BR
para o devido efeito legal e permitisse que o assunto saísse da “inércia”. 7.2
PRESIDENTE: o presidente informou que o evento programado para os dias 27 e 28 de
junho de 2019 está confirmado, assim como a participação dos presidentes no Fórum,
que vai compor as atividades do Seminário. Ato contínuo informou que a estruturação
dos conteúdos do referido evento deve ser definida pelos conselheiros José Marcelo e
Luis Eduardo. O presidente informou também que estará ministrado palestra no I
Encontro Amazônico dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo a ser realizado em
Macapá-AP nos dias 02 e 03 de maio de 2019. Por fim, comentou também sobre a
preparação para o evento UIA a ser realizado no Rio de Janeiro em 2020 onde, em
reunião realizada junto ao CAU/BR e demais CAU/UF, propôs que seja viabilizada uma
melhor divulgação do evento junto a sociedade e a inclusão do eixo temático
“Preservação do Patrimônio”. 7.3 CONSELHEIRO FEDERAL REPRESENTANTE DO
CAU/MA: não houve 7.4 CONSELHEIROS: não houve 8.0 ORDEM DO DIA: DISCUSSÃO
SOBRE IMPACTOS, DESAFIOS, E PERSPECTIVAS DOS GRANDES PROJETOS NO
TERRITÓRIO MARANHENSE; O presidente MARCELO RODRIGUES iniciou a discussão
do tema referenciando algumas atividades em que o CAU/MA tem participado como
membro, a exemplo da participação no Conselho da Cidade -CONCID, que tem
trabalhado na revisão do Plano Diretor de São Luís-MA e, de tal modo, se faz necessário
um posicionamento do conselho diante da pauta a ser apreciada em reunião futura do
mesmo. Outra temática que o conselho precisa se aproximar são os programas de
governo que tem sido planejadas para o Centro Histórico e, haja visto o
desconhecimento do conselho sobre quais atividades estão sendo propostas, solicitou
ao conselheiro Luis Eduardo que possa fazer uma relatoria da atual situação destes
projetos, haja vista sua afinidade com o assunto. Ato contínuo, relatou sobre o a
proposta do Governo do Estado para implantação de um Terminal Portuário na área da
Ponta D’Areia e que, em oportunidade anterior, enquanto presidente do CAU/MA, se
manifestou contra a implantação do referido terminal, mas que levaria o assunto ao
Plenário do Conselho afim de discutir o assunto e emitir um posicionamento oficial
sobre tal. O conselheiro PAULO CASÉ tomou a palavra, ponderou sobre a dinâmica de
circulação entre Alcântara e São Luís e se manifestou contrário ao posicionamento do
presidente em manifestação pública sobre o tema. O presidente MARCELO RODRIGUES
salientou que, enquanto representante institucional do CAU/MA, está investido da
função de presidente do conselho dentro e fora da instituição. O Conselheiro JOSÉ
MARCELO pediu a palavra e ponderou que a representação institucional é
“indissociável” da figura pessoal, uma vez que esteja investido do mesmo e, quanto ao
CAU emitir parecer sobre quaisquer que sejam os temas, este deve ser precedido de uma
provocação formal da sociedade e/ou órgão, para melhor fundamentar um
posicionamento do conselho. Feitas as colocações dos membros do plenário, foi
proposto que, quando demando pela sociedade e/ou órgão da administração pública,
seja feito a relatoria dos processos por meio da formação de Grupos de Trabalhos, com a
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devida apresentação de documentação técnica pelos órgãos responsáveis, de forma que
o conselho tenha subsídios para se posicionar sobre os temas. Por fim, diante o exposto,
o presidente colocou a matéria em votação, sendo a mesma aprovada por 05 (cinco)
votos favoráveis e 03 (três) ausência. 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 dezenove horas e dez minutos do dia
vinte e nove de abril 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

