
 
 
 
 

 

 

ATA DA 6ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2018 DO CONSELHO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO, REALIZADA EM 25 DE JUNHO 

DE DOIS MIL E DEZOITO, NA SEDE DO CAU/MA, EM SÃO LUÍS-MA.  

 

 

Às dezoito horas e cinco minutos do dia vinte e cinco de junho de dois mil e 1 

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

Urbanismo do Maranhão-CAU/MA, em São Luís-MA, em Seção Ordinária número 3 

seis de dois mil e dezoito. 1.0 PRESENÇAS:  1.1. MEMBROS EM TITULARIDADE 4 

DO CAU/MA: MARCELO MACHADO RODRIGUES, Presidente; CARLA DE 5 

AZEVEDO VERAS, Vice-Presidente e Coordenadora da COAPF-CAU/MA; LUIS 6 

EDUARDO PAIM LONGUI; CLAUDIO HENRIQUE FERRO FREIRE; ARISTELSON 7 

MENDONÇA FREITAS; JOSÉ MARCELO DO ESPÍRITO SANTO; os suplentes de 8 

conselheiro na titularidade MARCELO JOSÉ PEDROSA HELAL e RAIMUNDO 9 

NONATO PINHEIRO CORRÊIA FILHO 1.1.1. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: 10 

MÁRCIO CESAR DE CASTRO ARAGÃO, Coordenador da CEDEP-CAU/MA; 11 

BARBARA IRENE WASINSKI PRADO, Coordenadora da CEF-CAU/MA; e ROGÉRIO 12 

HENRIQUE FRAZÃO LIMA (via ofício) 1.2. CONVIDADOS: EMERSON DO 13 

NASCIMENTO FRAGA, Conselheiro Federal Titular pelo CAU/MA; LOURIVAL JOSÉ 14 

COELHO NETO, Conselheiro Federal Suplente pelo CAU/MA; Conselheiros 15 

Suplentes: ACYR DE SOUSA CARVALHO FILHO; 1.3. PESSOAL DO CAU/MA: 16 

MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA BELÉM, Gerente Administrativo e Financeiro; 17 

RAIMUNDO NONATO NUNES RAMOS; Gerente Técnico e de Fiscalização; JOSÉ 18 

RAIMUNDO OLIVEIRA JÚNIOR, Assessor Jurídico 2.0 VERIFICAÇÃO DO 19 

QUÓRUM: O Presidente MARCELO RODRIGUES verifica o quórum de oito 20 

conselheiros presentes. 3.0 ABERTURA: Às dezoito horas e cinco minutos do dia 21 

vinte e cinco de junho de dois mil e dezoito, o presidente MARCELO RODRIGUES, 22 

presidindo a sessão, cumprimentou os Conselheiros e os demais presentes e 23 

iniciou a 6ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MA do ano dois mil e dezoito; 4.0 24 

EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO: O presidente MARCELO 25 

RODRIGUES convidou a todos a fazerem de pé e ouvir o Hino Nacional Brasileiro 26 

5.0 LEITURA E DISCUSSÃO DA PAUTA: O presidente leu a pauta, questionou se 27 

haveria a inclusão de novos assuntos e, não havendo novas inserções, fez os ajustes 28 

necessários aprovando a ordem do dia 6.0 ORDEM DO DIA: 6.1 APROVAÇÃO DA 29 

ATA DA 5ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2018 DO CAU/MA. O 30 

presidente MARCELO RODIGUES fez a leitura da Ata da 5ª Reunião Plenária 31 

Ordinária de 2018 do CAU/MA, que se encontrava com a equipe técnica para 32 

ajustes e correções e, nada sendo contestado pelos presentes, ficou a mesma 33 

aprovada. 6.2 PRESTAÇÃO DE CONSTAS DA GESTÃO ANTERIOR - O presidente 34 

MARCELO RODRIGUES informou aos presentes que o referido ponto de pauta foi 35 

proposto pelo conselheiro suplente ALFREDO ALVES, contudo o mesmo não se 36 

encontrava presente. Ato contínuo destacou que a prestação de contas do exercício 37 

de 2017 já foi aprovada pelo CAU/BR, encaminhada ao Tribunal de Contas da 38 



 
 
 
 

 

 

União-TCU e se encontra devidamente publicada no Portal da Transparência. 6.3 39 

MUDANÇA DE ENDEREÇO (POSSIBILIDADES E ALTERNATIVAS) – O presidente 40 

MARCELO RODRIGUES destacou que tal tema tem várias vertentes. 41 

Primeiramente, a mudança de endereço requer a disponibilidade orçamentária 42 

para reformas e adaptações em outras instalações e um aluguel de valor 43 

compatível. Outro ponto é o processo de venda da sala 108 do Edifício Rio Anil, que 44 

encontrava parado por falta de documentação, e a Loja 05, do mesmo edifício, que 45 

está sem uso em função da necessidade de reparos e adequações, estando tal custo 46 

vinculado à venda da referida sala 108.  Em continuação, o presidente comunicou 47 

que a documentação que se encontra pendente na prefeitura já foi adquirida na 48 

prefeitura e que o processo será reaberto. Além disso, o presidente MARCELO 49 

RODRIGUES informou aos presentes que aguarda o resultado de um processo em 50 

andamento, junto à presidência da Caixa Econômica Federal, de seção de um 51 

prédio ao CAU/MA. Por fim, reiterou que as alternativas que se apresentam para a 52 

pauta em discussão é a venda da sala 108, afim compor recurso para concluir a 53 

reforma da Loja 05 ou através da seção do prédio da CAIXA, já que atualmente o 54 

Plano de Ação e Orçamento do CAU/MA para 2018 não conta de disponibilidade 55 

financeira para tal, além da disponibilidade de alugueis que se enquadrem com a 56 

atual disponibilidade financeira. Por fim, diante do exposto, o plenário decidiu por 57 

aguardar decisão da Caixa Econômica Federal sobre a disponibilidade de seção de 58 

prédio ao CAU/MA. 6.4 ENVOLVIMENTO COM DEBATE NACIONAL – O 59 

presidente MARECELO RODRIGUES abriu a palavra aos presentes para debater o 60 

assunto. Primeiramente franqueou a palavra ao conselheiro ACYR DE SOUSA onde 61 

este ressaltou a necessidade dos conselheiros federais do CAU/MA debaterem com 62 

o CAU/MA seus entendimentos sobre temas em discussão no CAU/BR, pois um 63 

simples informe pode não abordar com clareza um dado assunto. Os conselheiros 64 

ARISTELSON FREITAS e EDUARDO PAIM lembraram que o assunto já foi ponto 65 

de discussão em reuniões anteriores e que os mesmos se comprometeram 66 

compartilhar as decisões do CAU/BR afim de alinhar as ações do CAU/MA, haja 67 

visto que o calendário das reuniões foram feiras em função do calendário do 68 

CAU/BR. O presidente MARCELO RODRIGUES tomou a palavra e explanou seu 69 

entendimento sobre o tema em questão. Iniciou destacando que está tramitando 70 

no congresso nacional dois projetos de Lei que interferem diretamente nas 71 

atribuições dos arquitetos e urbanistas e que ele, juntamente com outros 72 

presidentes dos CAU/UF e CAU/BR, em comissão específica, se reuniu em Brasília 73 

para tratar do assunto. Contudo, em função da ausência de disponibilidade 74 

financeira, não foi possível o CAU/MA continuar na comissão, sendo a vaga 75 

preenchida por outro CAU/UF. Ato contínuo, comentou que a participação do 76 

CAU/MA em discursões a nível nacional tem sido feita nas reuniões do Fórum de 77 

Presidentes, como na criação do grupo de trabalho específico afim de pleitear a 78 

diminuição de tarifas bancárias junto à CAIXA ECONÕMICA FEDERAL e a 79 

possibilidade de abertura de crédito aos arquitetos e urbanistas junto ao 80 

Ministério das Cidades. Por fim, o presidente concluiu que a problemática 81 



 
 
 
 

 

 

envolvendo CAU/BR e CONFEA tem sido bem conduzida estrategicamente a nível 82 

nacional. 6.5 CRONOGRAMA E DIVUGAÇÃO DE AÇÕES – O presidente MARCELO 83 

RODRIGUES informou aos presentes sobre o projeto para realização do 84 

SEMINÁRIO DE EMPREENDEDORIMOS EM ATHIS - Assistência Técnica em 85 

Habitação de Interesse Social, sugerido pelos conselheiros federais. O conselheiro 86 

federal EMERSON FRAGA esclareceu que o CAU/BR vem desenvolvendo esse 87 

trabalho junto com a CPP-Comissão de Política Profissional e que existe um grande 88 

mercado disponível ao profissional de arquitetura e urbanismo, haja visto os dados 89 

que demostram que 85% das atividades do mercado são de autoconstrução. O 90 

presidente tomou a palavra e destacou que ainda é muito tímida a atuação dos 91 

arquitetos e urbanista em projetos voltados ao ATHIS e as iniciativas mais 92 

conhecidas são do Ministério das Cidades. Em continuação, o presidente informou 93 

que o seminário tem previsão para ser realizado nos dias 30 e 31 de junho e 94 

contará com parceria do CAU/BR, haja visto a dificuldade da realização do mesmo 95 

por condicionantes financeiras, limitadas pela disponibilidade orçamentária de 96 

2018 dentro do programa ATHIS, e da espacialidade do território Maranhense 97 

quanto a sua distribuição de profissionais, mas que as devidas parcerias estavam 98 

sendo firmadas para viabilizar a realização do mesmo e reenterrou a participação 99 

dos conselheiros na aproximação institucional com as prefeituras e instituições. 100 

Por fim e na oportunidade, o presidente MARCELO RODRIGUES lembrou que 101 

algumas ações publicitarias do CAU/BR, em referência ao DIA DO ARQUITETO E 102 

URBANISTA, precisam ser antecipadas para viabilizar as atividades nos CAU/UF e 103 

solicitou ao conselheiro federal EMERSON FRAGA que levasse a questão ao 104 

CAU/BR. 6.6 PROXIMIDADE COM PROFISSIONAIS - O presidente MARCELO 105 

RODRIGUES informou sobre as ações do CAU/MA junto às universidades de 106 

arquitetura e urbanismo quanto da disponibilização de cadastro prévio no CAU, 107 

através dos dados de telefone e e-mail , afim de criar um canal direto de 108 

comunicação com os estudantes sobre as atividades que envolve a profissão. 6.7 109 

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO CAU/MA EM ATIVIDADES PÚBLICAS – O 110 

presidente MARCELO RODRIGUES, em referência ao assunto em questão, 111 

destacou que o do conselheiro JOSÉ MARCELO é membro do Instituto das Cidades 112 

de São Luís, a conselheira CARLA VERAS, representa o IAB no Conselho das 113 

Cidades e o presidente do CAU/MA está como representante da instituição no 114 

Conselho das Cidades.  Ato contínuo, informou que o CAU/MA já participou de 25 115 

reuniões no Conselho das Cidades e relatou sobre a representação no Conselho 116 

Municipal do Meio Ambiente de São Luís-COMUMA, tendo como titular o 117 

presidente Marcelo Rodrigues e o suplente o conselheiro Márcio Aragão. Outra 118 

participação do CAU/MA nas discussões sobre a cidade é no Plano Diretor de São 119 

José de Ribamar, sendo a vaga já garantida ao conselho através de reunião 120 

anterior, mas que precisava constituir representação no mesmo e também por 121 

meio da construção de discussões temáticas com outros órgãos públicos sobre 122 

diversos problemas que atingem a cidade. Desta forma, o presidente levantou a 123 

questão sobre a disponibilidade dos conselheiros em representar o CAU/MA nas 124 
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referidas reuniões. Visto a dificuldade da participação dos membros nas 125 

representações institucionais do CAU/MA, o presidente questionou aos presentes 126 

sobre a possibilidade da indicação de arquitetos e urbanista para assumir a figura 127 

do CAU/MA em reuniões externas. Feitas as considerações, foi colocada em 128 

votação no plenária a possibilidade de o presidente indicar, quando da 129 

impossibilidade de participação dos conselheiros em reuniões externas de 130 

representação institucional, eleger um representante arquiteto e urbanista 131 

externo. O tema em questão foi aprovado por unanimidade, devendo o 132 

representante externo indicado apresentar ao conselho um retorno sobre as 133 

discussões e decisões aprovadas. 7.0 ENCERRAMENTO: Nada mais tendo a tratar, 134 

o presidente MARCELO RODRIGUES agradeceu a presença de todos os 135 

conselheiros e dos demais presentes e deu por encerrada a sessão às dezenove 136 

horas e quarenta minutos do dia vinte e cinco de junho de dois mil e dezoito. Para 137 

constar, eu, MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA BELÉM, Gerente Administrativo e 138 

Financeiro do CAU/MA, lavrei a presente ata que será rubricada em todas as suas 139 

páginas e, ao final, assinada por mim e pelo 140 

Presidente.................................................................................................................................................... .. 141 

 

 


