
 
 
 
 

 

 

ATA DA 10ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2019 DO CONSELHO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANÃO, REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 

2019, NA SEDE DO CAU/MA, EM SÃO LUÍS-MA.  

 

 

Às dezoito horas do dia vinte e um de outubro de dois mil e dezenove, 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 Sessão Ordinária número dez de dois mil e 3 

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

MARCELO MACHADO RODRIGUES; MÁRCIO CESAR DE CASTRO ARAGÃO, 5 

Coordenador da CEP-CAU/MA; RAIMUNDO NONATO PINHEIRO CORRÊA FILHO, 6 

Coordenador da CEF-CAU/MA; CLÁUDIO HENRIQUE FERRO FREIRE; ARISTELSON 7 

MENDONÇA FREITAS; JOSÉ MARCELO DO ESPÍRITO SANTO; 1.1.1. AUSÊNCIAS 8 

JUSTIFICADAS: LUIS EDUARDO PAIM LONGHI; e ROGÉRIO HENRIQUE FRAZÃO 9 

LIMA 1.2 CONVIDADOS: Conselheiros Suplentes: ANE CRISTINA ROCHA FRAZÃO; e 10 

DENNIS ALBERT RODRIGUES GUILHON 1.3. PESSOAL DO CAU/MA: LUIS FERNANDO 11 

SILVA CUTRIM, Gerente Geral; MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA BELÉM, Gerente 12 

Administrativo e Financeiro; RAIMUNDO NONATO NUNES RAMOS; Gerente Técnico e 13 

Analista de Fiscalização; JOSÉ RAIMUNDO OLIVEIRA JÚNIOR, Assessor Jurídico. 2.0 14 

VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: O Presidente MARCELO RODRIGUES verifica o quórum 15 

de seis conselheiros presentes. 3.0 ABERTURA: Às 18:00 do dia 21 de outrubro de 2019 16 

o presidente MARCELO RODRIGUES, presidindo esta sessão, cumprimentou os 17 

Conselheiros e os demais presentes e iniciou a 10ª Reunião Plenária Ordinária do 18 

CAU/MA do ano 2019. 4.0 EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO: O presidente 19 

MARCELO RODRIGUES convidou a todos a se fazerem de pé e ouvirem o Hino Nacional 20 

Brasileiro 5.0 LEITURA E DISCUSSÃO DA PAUTA: O presidente MARCELO 21 

RODRIGUES leu a pauta 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 fez a leitura da Ata da 9ª Reunião Plenária Ordinária do 24 

CAU/MA de 2019, que se encontrava com a equipe técnica do CAU/MA para ajustes e 25 

correções, nada foi contestado pelos presentes, ficando a mesma aprovada por 26 

unanimidade. 7.0 APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES: 7.1 COORDENADORES DAS 27 

COMISSÕES PERMANENTES: 7.1.1 COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO: não houve. 28 

7.1.2 COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA: não houve. 7.1.3 COMISSÃO DE EXERCÍCIO 29 

PROFICIONAL: não houve. 7.1.4 COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, 30 

PLANEJAMENTO E FINANÇAS: O coordenador adjunto da COAPF-CAU/MA, conselheiro 31 

ARISTELSON FREITAS apresentou ao plenário a Deliberação Nº 001-06/2019, de 32 

origem da 6º Reunião Ordinária da COAPF, realizada no dia 14 de outubro de 2019, que 33 

trata da proposta do Plano de Ação e Orçamento do CAU/MA para o exercício de 2020, 34 

para compor a documentação da pauta a ser apreciada. 7.2 PRESIDENTE: não houve. 35 

7.3 CONSEHEIRO FEDERAL REPRESENTANTE DO CAU/MA: não houve. 7.4 36 

CONSELHEIROS: não houve 8.0 ORDEM DO DIA: 8.1 APRECIAÇÃO DO PLANO DE 37 

AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/MA PARA O EXERCÍCIO DE 2020: O presidente 38 



 
 
 
 

 

 

MARCELO RODRIGUES passou a palavra ao o gerente administrativo e financeiro, Sr. 39 

MARCELO BELÉM que procedeu com os informes relativos às diretrizes do CAU/BR que 40 

norteiam o Plano de Ação e Orçamento dos CAU/UF para o ano de 2020, bem como as 41 

ações prioritárias do CAU/MA para o atingimento das metas estabelecidas. Alinhados os 42 

entendimentos iniciais, o gerente apresentou a proposta do Plano de Ação e Orçamento 43 

do CAU/MA para o exercício de 2020, demonstrando as aplicações dos recursos nos 44 

projetos e atividades através dos “elementos de despesas”, que compõe a planilha 45 

orçamentária.  Outro ponto de destaque foram o enquadramento das ações e despesas 46 

para a composição dos “limites estratégicos” estabelecidos nas diretrizes para o 47 

exercício de 2020, demonstrando que todas as ações estão dentro dos parâmetros 48 

estabelecidos. O presidente MARCELO RODRIGUES tomou a palavra e salientou a 49 

importância da aplicação de recurso nas atividades finalísticas do conselho, mais 50 

precisamente nas ações de fiscalização, onde o setor vem passando por uma série 51 

readequações com o intuito de potencializar seus resultados. Um exemplo disso, 52 

ponderou o presidente, foram os desdobramentos das ações de interiorização da 53 

fiscalização, através do Projeto CAU/Rotas, aos municípios de Açailândia e Imperatriz. 54 

Ato contínuo o presidente fez lembra das constates ações de recuperação de ativos 55 

financeiros que, proporcionalmente, colocou o CAU/MA em situação de destaque nas 56 

ações do tipo no cenário nacional. Feitas a considerações e esclarecimentos finais pelo  57 

gerente administrativo e financeiro do CAU/MA, o presidente passou a palavra ao 58 

conselheiro ARISTELSON FREITAS que, na condição de coordenador adjunto da COAPF-59 

CAU/MA, fez a leitura da Deliberação DCOAPFMA Nº 001-06/2019 que apresentou 60 

parecer favorável à aprovação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/MA para o 61 

exercício de 2019.  Por fim, diante o exposto, o presidente colocou a matéria em votação, 62 

sendo a mesma aprovada por 05 (cinco) votos favoráveis, 00 (zero) abstenções e 03 63 

(três) ausência. 8.2 APRESENTAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA DO ARQUITETO E 64 

URBANISTA DE 2019: O presidente MARCELO RODRIGUES iniciou a apreciação da 65 

matéria passando a palavra ao conselheiro JOSÉ MARCELO que, em reunião plenária 66 

anterior, se comprometeu  a formatar um normativo para estabelecer os critérios e ritos 67 

para a atividade cerimoniosa de premiação aos arquitetos e urbanistas, tornando-a uma 68 

ação estabelecida dentro do calendário anual do conselho. De posse da palavra o 69 

conselheiro fez a leitura e contextualização do uso de premiações, voltadas à arquitetura 70 

e urbanismo, em diversos países e realizadas por instituições nacionais e internacionais. 71 

Ato contínuo pontuou os critérios de premiação, em especial à categoria, sugerindo que 72 

ela levasse em conta a “contribuição técnica ou teórica para a arquitetura e urbanismo 73 

Maranhense, seja ela de iniciativa particular, institucional ou pública, profissional ou 74 

docente”. Pontos como tipo, periodicidade, data e indicação foram amplamente 75 

debatidos pelo plenário. Ante as ponderações dos conselheiros, o presidente MARCELO 76 

RODRIGUES definiu a proposta com a seguinte estrutura: a  “medalha” como elemento 77 

de premiação aos arquitetos e urbanistas e “placas” para os escritórios, construtoras, 78 

lojas e afins; quanto a periodicidade e calendário, decidiu-se pela realização anual da 79 

premiação, a se promover na semana em comemoração ao Dia do Arquiteto e Urbanista; 80 

Na oportunidade, o conselheiro DENNIS ALBERT sugeriu que, diante dos nomes 81 



 
 
 
 

 

 

elencados como possíveis homenageados, nomear  a “Medalha de Mérito do CAU/MA” de 82 

“Medalha Cleon Furtado”, haja visto a sua notoriedade na produção arquitetônica no 83 

Maranhão. Os demais pormenores serão definidos em Portaria Normativa Específica. 84 

Por fim, diante o exposto, o presidente colocou a matéria em votação, sendo as 85 

propostas acolhidas por todos os presentes, no total de 05 (cinco) votos favoráveis, 00 86 

(zero) abstenções e 03 (três) ausência. Em continuidade à apreciação do tema e 87 

conforme apresentação iniciada última Reunião Plenária Ordinária do CAU/MA, no dia 88 

03 de outro de 2019, em que foi  indicado o eixo temático “ARQUITETURA E 89 

URBANISMO, EU QUERO, EU POSSO EU PRECISO” , o presidente MARCELO RODRIGUES 90 

passou a palavra ao Gerente Geral, FERNANDO CUTRIM, que iniciou demostrado as 91 

aplicações da temática em quatro artes principais: a primeira apresenta um abordagem 92 

geral sobre o tema; a segunda evidenciou o “EU QUERO” a parti das palavras “conforto, 93 

qualidade de vida e segurança”, fazendo um elo ao ato projetual da arquitetura 94 

habitacional, ligando-o à figura da família; a terceira arte faz referência ao “ EU POSSO”, 95 

associando-o as palavras “contratar um arquiteto, planejar e economizar”, em que se 96 

estabelece um ligação aos serviços profissionais; e por fim a quarta arte destacou o “EU 97 

PRECISO”, o qual faz alusão ao urbanismos, aplicado as palavras “cidades inclusivas, 98 

mobilidade urbana e praça e parques”. As artes apresentadas terão suas aplicações 99 

distribuídas em backbus, totens em paradas de ônibus, jornal impresso, site oficial do 100 

CAU/MA e em mídias sociais. Outro produto resultante da campanha é o texto para 101 

gravação do spot da rádio, que será veiculado nas rádios durante o mês em 102 

comemoração ao Dia do Arquiteto e Urbanista. O presidente MARCELO RODRIGUES 103 

tomou a palavra, fez a leitura do texto do spot e agradeceu à equipe de comunicação do 104 

CAU/MA que, apesar do pouco recurso humano, desenvolveu um bom trabalho, fazendo 105 

o melhor possível com o recurso disponível.  Ato contínuo, o plenário avaliou as 106 

produções e apresentou algumas sugestões de ajustes gráficos nas peças supracitadas, 107 

sendo as mesmas prontamente acolhida. Por fim o presidente colocou a matéria em 108 

votação, sendo a mesma aprovada por 05 (cinco) votos favoráveis, 00 (zero) abstenções 109 

e 03 (três) ausência. 8.3 CRIAÇÃO DO CONSELHÃO-MA: O presidente MARCELO 110 

RODRIGUES informou sobre a recente criação do CONSELHÃO-MA – Conselho das 111 

Profissões Regulamentadas do Estado do Maranhão, que tem como finalidade prover a 112 

harmonia e a integração institucional, o estudo a formulação de políticas comuns, o 113 

desenvolvimento, a representação e a defesa dos interesses da população e das classes 114 

profissionais vinculadas aos Conselhos Regionais e Ordem das Profissões 115 

Regulamentadas com sede no Estado do Maranhão. Segundo o presidente, a iniciativa de 116 

criação do CONSELHÃO extrapola as discussões sobre possíveis consequências da PEC – 117 

Projeto de Emenda Constituição 108/2019. A intenção é o fortalecimento dos conselhos 118 

através da formação de uma pauta positiva que integre pontos comuns de atuação dos 119 

membros, valorizando assim as categorias profissionais, ampliando a proteção da 120 

sociedade e mostrando ao governo que os conselhos podem ser aliados. Ato contínuo 121 

relatou que, em reunião recente entre os Conselhos de Classe do Maranhão, foi instituído o 122 

CONSELHÃO-MA, onde CAU/MA, apesar de ser um conselho novo e contar com um 123 

número menor de profissionais inscritos, conseguiu angariar a vaga de Segundo Vice-124 

https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2211437


 
 
 
 

 

 

Presidente, tendo a OAB-MA na Presidência e o Conselho Regional de Administração 125 

como Primeiro Vice-Presidente. Tal resultado demonstra a notoriedade que o CAU/MA 126 

vem tendo no exercício de suas atribuições institucionais, ponderou o presidente. Ato 127 

contínuo, o presidente MARCELO RODRIGUES comentou que o Estado do Maranhão, 128 

apesar das demais iniciativas de outros Estados, foi pioneiro na intuição do CONSELHÃO 129 

através de um Estatuto Social bem fundamentado, fato que tem motivado outros UF a 130 

solicitar a minuta do mesmo para implantação em suas respectivas unidades 131 

federativas. Outro resultado positivo, comentou o presidente, é a aproximação dos 132 

Conselhos para com o Poder Legislativo, tendo o apoio de vários Deputados em ações de 133 

defesa e valorização dos Conselhos de Classe. Por fim, ante os esclarecimentos e 134 

considerações, o presidente colocou em votação a presença ou não do CAU/MA no 135 

CONSELHÃO-MA, sendo a manutenção deste, como membro, referendada por todos os 136 

presentes, aprovando-a por 05 (cinco) votos favoráveis, 00 (zero) abstenções e 03 (três) 137 

ausência. 8.4 PROJETO ATHIS – CAU SOLIDÁRIO/ESCOLA COMUNITÁRIA: O 138 

presidente MARCELO RODRIGUES informou que na última quarta-feira (16/10/2019) 139 

reuniu-se com um grupo de arquitetos e urbanista que obtiveram, recentemente, 140 

formação por Pós-Graduação em “Assessoria Técnica para o Habitat Urbano e Rural” 141 

promovido pela Universidade Estadual  do Maranhão-UEMA, onde na oportunidade 142 

debateram sobre à política do CAU na promoção da “Assistência Técnica em Habitação de 143 

Interesse Social – ATHIS. Durante a reunião o presidente apresentou proposta ao grupo, que 144 

visa iniciar um plano piloto de arquitetura social em escolas comunitárias do ensino básico, 145 

cujo detalhamento será construído em reuniões posteriores. Além disso a iniciativa propõe-se 146 

a estabelecer relacionamento com órgãos e/ou entidades para viabilizar sua execução. O 147 

presidente ponderou que o projeto visa registrar a experiência prática do ATHIS, com 148 

apresentação de resultados nas diferentes fases de trabalho, para se tenha um “espelho” das 149 

ações do CAU/MA aplicadas ao programa. Na oportunidade o presidente lembrou que no ano 150 

que vem (2020) teremos um evento internacional de arquitetura (UIA-RIO 2020), onde 151 

pretende levar dois assuntos como experiências maranhenses: o primeiro é falar sobre ATHIS 152 

e em segundo lugar sobre de Patrimônio, ambos abordando as melhores práticas. Ato 153 

contínuo, o presidente ressaltou a importância em se desenvolver um trabalho prático voltado 154 

ao ATHIS, pois a fase de sensibilização e instrução já foram vencidas em anos anteriores. 155 

Ante os esclarecimentos e considerações, o presidente colocou em votação a 156 

manutenção e formalização do projeto, sendo ele aprovado por 05 (cinco) votos 157 

favoráveis, 00 (zero) abstenções e 03 (três) ausência. 9.0 ASSUNTOS DE INTERESSE 158 

GERAL: 9.1 LEI DE INSPEÇÃO PREDIAL: O presidente fez lembra que a consulta 159 

pública sobre a Lei Municipal de Inspeção predial encontra-se publicada no site do 160 

CAU/MA e pede a contribuições de todos para melhor construção da matéria. 9.2 161 

COSCIP – CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO: O presidente 162 

MARCELO RODRIGUES informou que, considerando reuniões com diversas entidades 163 

do setor da construção civil como CREA-MA, ADEMI, Clube de Engenharia, entre outros, 164 

que teve como produto ofício encaminhado ao Governo do Estado sobre o COSCIP-MA. 165 

Contudo, obteve-se retorno negativo do Estado sobre a matéria, se negando a discutir 166 

sobre a atualização do COSCIP-MA. Diante disso o presidente relatou que será feito 167 

expediente ao Governo do Estado para, conjuntamente a Deputados Estaduais 168 



 
 
 
 

 

 

 

 Marcelo Machado Rodrigues                                    Luis Fernando Silva Cutrim 

  Presidente do CAU/MA                                            Gerente Geral do CAU/MA   

 

 

 

 

 

interessados pelo assunto, possam criar um diálogo com o Executivo Estadual. Por fim, 169 

pediu a todos os conselheiros que se aproximem do conteúdo do COSCIP para posterior 170 

discussão e contribuições. 10.0 ENCERRAMENTO: Nada mais tendo a tratar, o 171 

presidente MARCELO RODRIGUES agradeceu a presença de todos os conselheiros e dos 172 

demais presentes e deu por encerrada a sessão às vinte horas e trinta minutos do dia 173 

vinte e cinco de junho de dois mil e dezenove. Para constar, eu, LUIS FERNANDO SILVA 174 

CUTRIM, Gerente Geral do CAU/MA, lavrei a presente ata que será rubricada em todas 175 

as suas páginas e, ao final, assinada por mim e pelo Presidente ...................................................... 176 

 

 

 


