
 
 
 
 

 
ATA DA 1ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE 2020 DO CONSELHO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANÃO, REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2020, 

POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA.  

 

 

Às dezoito horas do dia quatorze de maio de dois mil e vinte, reuniu-se o Plenário do 1 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Maranhão-CAU/MA, por meio de 2 

videoconferência, em Sessão Extraordinária de número um de dois mil e vinte. 1.0 3 

PRESENÇAS:  1.1. MEMBROS EM TITULARIDADE DO CAU/MA: MARCELO MACHADO 4 

RODRIGUES, Presidente; CARLA DE AZEVEDO VERAS, Vice-Presidente; MÁRCIO CESAR 5 

DE CASTRO ARAGÃO, Coordenador da CEP-CAU/MA; LUIS EDUARDO PAIM LONGHI 6 

Coordenador da CED-CAU/MA; ARISTELSON MENDONÇA FREITAS Coordenador da 7 

COAPF-CAU/MA; RAIMUNDO NONATO PINHEIRO CORRÊA FILHO Coordenador da 8 

CEF-CAU/MA; CLÁUDIO HENRIQUE FERRO FREIRE; e JOSÉ MARCELO DO ESPÍRITO 9 

SANTO 1.1.1. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS; não houve 1.2. CONVIDADOS: conselheiro 10 

ACYR DE SOUSA CARVALHO FILHO; 1.3. PESSOAL DO CAU/MA: LUIS FERNANDO SILVA 11 

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

e Financeiro 2.0 VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: O Presidente MARCELO RODRIGUES 13 

verifica o quórum de oito conselheiros presentes. 3.0 ABERTURA: Às 18:30 do dia 14 de 14 

maio de 2020 o presidente MARCELO RODRIGUES, presidindo esta sessão, 15 

cumprimentou os Conselheiros e os demais presentes e iniciou a 1ª Reunião Plenária 16 

Extraordinária do CAU/MA do ano 2020. 4.0 EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL 17 

BRASILEIRO: O presidente MARCELO RODRIGUES convidou a todos a ouvirem o Hino 18 

Nacional Brasileiro 5.0 LEITURA E DISCUSSÃO DA PAUTA: O presidente MARCELO 19 

RODRIGUES leu a pauta e fez os ajustes necessários aprovando a nova ordem do dia. 6.0 20 

APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES: 6.1 COORDENADORES DAS COMISSÕES 21 

PERMANENTES: não houve; 6.2 PRESIDENTE: não houve; 6.3 CONSELHEIROS: não 22 

houve; 7.0 ORDEM DO DIA: 7.1. APRECIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 23 

CAU/MA DO EXERCÍCIO DE 2019: O presidente MARCELO RODRIGUES expôs aos 24 

presentes sobre a obrigatoriedade da prestação de contas e a devida celeridade e 25 

cumprimento dos prazos e, após ter recebido da Comissão de Organização, 26 

Administração, Planejamento e Finanças COAPF-CAU/MA a deliberação Nº 001-02/2020, 27 

convidou o Gerente Administrativo e Financeiro o Sr. MARCELO BELÉM para que 28 

realizasse a apresentação do resultados através do Relatório de Gestão de 2019. O gerente 29 

administrativo e financeiro do CAU/MA tomou a palavra e deu início a apresentação ao 30 

plenário, demonstrando incialmente alguns dados relevantes do Relatório de Gestão do 31 

CAU/MA, como os resultados das ações de fiscalização e atendimento e, posteriormente, 32 

se ateve a informar a evolução das despesas e receitas do CAU/MA orçadas em 33 

comparação com as realizadas, incluindo receitas correntes como anuidades de pessoa 34 

física e pessoa jurídica, RRTs, Certidões, taxas, multas e fundos de apoio do CAU/BR, além 35 

da indicação das receitas de investimentos frente as aplicações de receita de capital e 36 

receita corrente. O gerente financeiro destacou que o CAU/MA obedeceu aos índices de 37 



 
 
 
 

 
execução orçamentária e financeira dos seus projetos e atividades, bem como o limite de 38 

gasto com pessoal. Finalizada a apresentação o presidente tomou a palavra e questionou 39 

ao plenário se teriam alguma dúvida ou manifestação. O conselheiro ACYR CARVALHO 40 

pediu a palavra e questionou sobre o não atingimento do índice relacionado à fiscalização 41 

no que diz respeito ao a capacidade de atendimento de denúncias. O Gerente Geral 42 

Fernando Cutrim pediu a palavra e esclareceu que o não atingimento desse indicador em 43 

especial se deve em função de dificuldades operacionais e financeiras do CAU/MA no 44 

deslocamento em campo para apuração de denúncia fora da capital uma vez que, em sua 45 

grande maioria, as denúncias que ainda estão em aberto são do interior do estado. O 46 

presidente tomou a palavra ratificou que o comprometimento financeiro para atender a 47 

todas as solicitações fica prejudicada em razão da extensão territorial do estado, não 48 

sendo possível a presença do CAU todos os municípios e em tempo hábil. Em 49 

contrapartida, o índice da capacidade de fiscalização do CAU/MA foi 44% superior ao 50 

estabelecido como meta, este dado foi resultado de um trabalho administrativo para 51 

potencializar as ações de fiscalização. Por fim, diante o exposto pela gerência 52 

administrativa e financeira do CAU/MA e encaminhamento da deliberação COAPF do 53 

CAU/MA, que apresentou parecer favorável à aprovação de contas do exercício de 2019, 54 

o presidente colocou a matéria em votação, sendo a mesma aprovada por 07 (sete) votos 55 

favoráveis e 02 ausências. 7.2. APRECIAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES 01 E 02 DE 2020 AD 56 

REFERENDUM DA PRESIDÊNCIA DO CAU/MA: O presidente MARCELO RODRIGUES 57 

apresentou ao plenário os termos da Deliberação Plenária Ad Referendum Nº 01/2020, de 58 

20 de março de 2020, que estabeleceu a suspenção de reuniões, eventos, encontros, atividades 59 

coletivas e atendimento presencial no CAU/MA, em razão da declaração de Emergência em 60 

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da infecção humana pelo 61 

novo corona vírus (COVID-19, com validade de 45 dia, podendo o ato ser prorrogado ou revisto 62 

a qualquer tempo. Ato contínuo, apresentou a Deliberação Plenária Ad Referendum Nº 63 

02/2020, de 04 de maio de 2020, que prorrogou os efeitos da Deliberação Plenária Ad 64 

Referendum Nº 01/2020. Por fim, diante o exposto, o presidente colocou a matéria em 65 

votação para referendar ou não os termos das deliberações, sendo a mesma aprovada por 66 

07 (sete) votos favoráveis e 01 ausência. 7.3. REGULAMENTO ELEITORAL DO CAU: O 67 

presidente MARCELO RODRIGUES apresentou ao plenário alguns aspectos do 68 

Regulamento Eleitoral do CAU, aprovado pela resolução nº 179, de 22 de agosto de 2019, 69 

o qual precisa ser revisto pois o atual texto inclui no colégio eleitoral os profissionais que 70 

estão em débito com o conselho. Outro ponto a ser verificado é o calendário eleitoral uma 71 

vez que em razão da pandemia as agendas se modificaram. O presidente informou que já 72 

existe ação contra o Regimento Eleitoral e solicita do plenária a autorização para o 73 

CAU/MA ingressar na ação como amicus curiae. Diante o exposto o presidente decidiu 74 

pelo fracionamento da votação em dois pontos: o primeiro seria a exclusão dos 75 

inadimplentes do colégio eleitoral para as eleições de 2020 e o segundo ponto é a 76 

alteração do calendário eleitoral e a sua ampliação de prazo. Posta a matéria em votação 77 

o item 01 teve 03 (três) votos favoráveis, 03 (três) contrários e 02 (duas) ausências. 78 

Diante do resultado, o presidente apresentou voto de desempate pela exclusão dos 79 
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inadimplentes do colégio eleitoral para as eleições de 2020. A votação do item 02 80 

apresentou 02 (dois) votos favoráveis, 02 (dois) votos contrários, 02 (duas) abstenções e 81 

02 (duas) ausências. Diante do resultado, o presidente apresentou voto de desempate pela 82 

prorrogação dos prazos eleitorais. 7.4. AÇÃO JUDICIAL DE RESSARCIMENTO PELO 83 

CREA-MA: O presidente MARCELO RODRIGUES apresentou ao plenário a ação de 84 

cobrança ajuizada pelo CREA-MA em desfavor do CAU/MA, tendo ela sido julgada 85 

procedente em 10/10/2019, fato que motivou a interposição de recurso por esta 86 

administração. Ele esclareceu que o fato motivador ocorreu nas gestões anteriores, e que 87 

as medidas cabíveis devem ser tomadas para evitar danos ao conselho. Dessa forma, o 88 

presidente sugeriu a possibilidade de se ingressar judicialmente, em desfavor do antigo 89 

gestor, para ressarcimento financeiro e apropriação administrativa relativa à decisão 90 

judicial do processo nº 1002391-05.217.4.01.3700. Por fim, diante o exposto, o presidente 91 

colocou a matéria em votação, sendo a mesma aprovada por 01 (um) voto favorável, 04 92 

(quatro abstenções) e 03 ausências. 8.0 ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL: O presidente 93 

MARCELO RODRIGUES tomou a palavra e relatou aos presentes as ações e o 94 

planejamento que o conselho tem tomado para garantir o seu funcionamento, destacando 95 

as medidas de redução de despesas, contingenciamento e o resultado financeiro até o 96 

momento. 9.0 ENCERRAMENTO: Nada mais tendo a tratar, o presidente MARCELO 97 

RODRIGUES agradeceu a presença de todos os conselheiros e dos demais presentes e deu 98 

por encerrada a sessão às vinte horas e trinta e cinco minutos do dia quatorze de maio de 99 

dois mil e vinte. Para constar, eu, LUIS FERNANDO SILVA CUTRIM, Gerente Geral do 100 

CAU/MA, lavrei a presente ata que será rubricada em todas as suas páginas e, ao final, 101 

assinada por mim e pelo Presidente  ........................................................................................................... 102 

 

 

 


