
 
 
 
 

 

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

ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANÃO, REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 

2020, NA SEDE DO CAU/MA, EM SÃO LUÍS-MA.  

 

 

Às dezoito horas do dia vinte de janeiro de dois mil e vinte, na sede do CAU/MA, reuniu-1 

se o Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Maranhão-CAU/MA, em São 2 

Luís-MA, em Sessão Ordinária de número um de dois mil e vinte. 1.0 PRESENÇAS:  1.1. 3 

MEMBROS EM TITULARIDADE DO CAU/MA: MARCELO MACHADO RODRIGUES, 4 

Presidente; CARLA DE AZEVEDO VERAS, Vice-Presidente e Coordenadora da COAPF-5 

CAU/MA; MÁRCIO CESAR DE CASTRO ARAGÃO, Coordenador da CEP-CAU/MA; LUIS 6 

EDUARDO PAIM LONGHI Coordenador da CED-CAU/MA; RAIMUNDO NONATO 7 

PINHEIRO CORRÊA FILHO, Coordenador da CEF-CAU/MA; ARISTELSON MENDONÇA 8 

FREITAS; JOSÉ MARCELO DO ESPÍRITO SANTO; e a conselheira suplente na titularidade 9 

ANA ELIZA CANTHANHEIDE PEREIRA; 1.1.1. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: CLÁUDIO 10 

HENRIQUE FERRO FREIRE e ROGÉRIO HENRIQUE FRAZÃO LIMA; 1.2. CONVIDADOS: 11 

conselheiro DENNIS ALBERT RODRIGUES GUILHON; 1.3. PESSOAL DO CAU/MA: LUIS 12 

FERNANDO SILVA CUTRIM, Gerente Geral; RAIMUNDO NONATO NUNES RAMOS; Gerente 13 

Técnico e Analista de Fiscalização; 2.0 VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: O Presidente 14 

MARCELO RODRIGUES verifica o quórum de oito conselheiros presentes. 3.0 15 

ABERTURA: Às 18:00 do dia 20 de janeiro de 2020 o presidente MARCELO RODRIGUES, 16 

presidindo esta sessão, cumprimentou os Conselheiros e os demais presentes e iniciou a 17 

1ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MA do ano 2020. 4.0 EXECUÇÃO DO HINO 18 

NACIONAL BRASILEIRO: O presidente MARCELO RODRIGUES convidou a todos a se 19 

fazerem de pé e ouvirem o Hino Nacional Brasileiro 5.0 LEITURA E DISCUSSÃO DA 20 

PAUTA: O presidente MARCELO RODRIGUES leu a pauta e fez os ajustes necessários 21 

aprovando a nova ordem do dia. 6.0 DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNÃO 22 

PLENÁRIA ANTERIOR: O presidente MARCELO RODRIGUES fez a leitura da Ata da 12ª 23 

Reunião Plenária Ordinária do CAU/MA de 2019, que se encontrava com a equipe técnica 24 

do CAU/MA para ajustes e correções, nada foi contestado pelos presentes, ficando a 25 

mesma aprovada por unanimidade. 7.0 APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES: 7.1 26 

COORDENADORES DAS COMISSÕES PERMANENTES: não houve; 7.2 PRESIDENTE: O 27 

presidente tomou a palavra e informou sobre a realização da Primeira Reunião do Fórum 28 

de Presidentes do ano de 2020, onde está pautado a eleição do coordenador do Fórum e 29 

que, na reunião anterior, foi estabelecido o calendário do ano corrente, tendo como sede 30 

da 4º Reunião do Fórum a cidade de São Luís-MA, nos dias 23 e 24 de abril. Ato contínuo, 31 

o presidente comentou sobre a iniciativa de realizar um evento nesse período, onde possa 32 

congregar diversas iniciativas, a exemplo da solenidade de premiação da então instituída 33 

“Medalha de Mérito Cleon Furtado”, podendo ser realizada no dia 22 de abril como forma 34 

de abertura do evento e, também, como forma de homenagem aos arquitetos e urbanistas 35 

atuantes no Estado, cujo trabalho e produção combine as qualidades de talento, visão e 36 

comprometimento para com a Arquitetura e Urbanismo, por meio de contribuições 37 



 
 
 
 

 

consistentes e significativas para esta área de conhecimento. Na oportunidade, o 38 

presidente salientou a importância de abrir o conselho à sociedade e comentou que o foco 39 

do evento será patrimônio, onde já se iniciou tratativas com o Fórum Mundial de 40 

Patrimônio e com a Universidade de Aveiro em Portugal, a fim de viabilizar um workshop 41 

em “Tecnologias Construtivas para Revitalização de Centros Históricos”. A intenção do 42 

evento é criar uma pauta que possa envolver todas as Instituições de Ensino Superior do 43 

Maranhão que possuem graduação em arquitetura e urbanismo, os órgãos públicos, o 44 

CREA-MA, e outras entidades organizadas ligadas à construção civil, que possam 45 

compartilhar conhecimentos e enriquecer a prestação de serviços à sociedade. O 46 

presidente lembrou que essa é uma oportunidade de fazer uma política de inclusão do 47 

conselho para com os seus profissionais e sociedades, e a melhor forma de concretizar 48 

isso é ouvindo os seus anseios. Ato contínuo o presidente lembrou da importância de 49 

harmonizar as profissões, especialmente à vinculadas ao sistema CONFEA/CREA, e uma 50 

forma de estreitar esses laços é realizar o evento com uma pauta conjunta entre as 51 

entidades.  O presidente questionou ao plenário se há alguma objeção sobre a realização 52 

do evento conjuntamente com o CREA-MA, tendo como retorno o apoio unânime sobre a 53 

questão. O conselheiro EDUARDO PAIM LONGHI pediu a palavra, referendou a realização 54 

do evento conjunto e ressaltou que, considerando a diversidade de público, a temática a 55 

ser abordada no evento deveria se afastar de pontos de conflito entre as profissões, de 56 

forma a criar um ambiente mais harmônico para as discussões. O presidente tomou a 57 

palavra e informou que a pauta deve contemplar temas distintos e de interesse de todas 58 

as profissões e criar modelos de harmonização entre as entidades. O conselheiro 59 

EDUARDO PAIM LONGHI propôs a inclusão na agenda das atividades do evento uma 60 

“Maratona de Projetos” aos moldes do “ARCHATHON”, incluindo a participação da 61 

Instituições de Ensino Superior. Por fim, considerando a mudança para nova sede do 62 

CAU/MA, localizada na Rua do Abacateiros, Nº 28, Quadra 04, Jardim São Francisco, São 63 

Luís-MA, o presidente lembrou sobre a disponibilidade de valor até R$ 20.000,00 (vinte 64 

mil reais) para adequações que se façam necessárias no novo espaço, ressaltou que nada 65 

foi alterado no orçamento, sendo feita apenas adequações de despesas e rubricas, tendo 66 

o plenário referendado por unanimidade a alocação de recursos para esta finalidade. 7.3 67 

CONSELHEIROS: O conselheiro EDUARDO PAIM LONGHI informou que se encontra no 68 

grupo da Comissão de Patrimônio do CAU e que a mesma tem se reunido presencialmente 69 

de forma rotineira. Ele destacou que relatou ao grupo a impossibilidade de comparecer às 70 

reuniões em razão das dificuldades orçamentárias e financeiras do CAU/MA, mas se 71 

coloca sempre à disposição para contribuição e sugeriu criar uma forma mais viável de se 72 

comunicarem. Destacou que o fato de São Luís ser um Patrimônio da Humanidade, o 73 

CAU/MA não pode estar de fora das discussões. Dessa forma, o presidente propôs a 74 

realização de reuniões via vídeo conferência e que no evento do dia 23 e 24 de abril em 75 

São Luís-MA possa ser realizado uma reunião da Comissão.   8.0 ORDEM DO DIA: 8.1 76 

DEFINIÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DAS COMISSÕES PERMANENTES DO CAU/MA PARA 77 

O EXERCÍCIO DE 2020: O presidente MARCELO RODRIGUES fez a leitura das 78 

composições das comissões permanentes do CAU/MA no exercício de 2019 e lembrou aos 79 



 
 
 
 

 

presentes que o Art. 81 do Regimento Interno do CAU/MA estabelece que os mandatos 80 

dos membros de comissões ordinárias terão duração de 1 (um) ano, sendo permitida a 81 

recondução iniciando-se na primeira reunião plenária ordinária do ano e encerrando-se 82 

na primeira reunião plenária ordinária do ano seguinte, ressalvado o caso de conclusão 83 

de mandato de conselheiro neste período. Desta forma, o presidente questionou aos 84 

conselheiros se haveriam alterações das composições das comissões e de seus respectivos 85 

coordenadores. Após ponderações, decidiu-se por: recondução dos membros da 86 

COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA, tendo como coordenador o conselheiro Luis 87 

Eduardo Paim Longhi, coordenador adjunto José Marcelo do Espírito Santo e membro 88 

Márcio César de Castro Aragão; recondução também dos membros da COMISSÃO DE 89 

ÉTICA E DISCIPLINA, tendo como coordenador o conselheiro Márcio César de Castro 90 

Aragão, coordenador adjunto Luis Eduardo Paim Longhi e membro Cláudio Henrique 91 

Ferro Freire; outra recondução foram os membros da COMISSÃO DE ENSINO E 92 

FORMAÇÃO, formada pelo coordenador Raimundo Nonato Pinheiro Corrêa Filho, pelo 93 

coordenador adjunto José Marcelo do Espírito Santo e membro Rogério Henrique Frazão 94 

Lima. Por fim, o conselheiro ARISTELSON FREITAS colocou seu nome à disposição para 95 

a função de coordenador da COAPF, sendo a alteração acatada por todos, e assim se 96 

estabeleceu a nova composição da COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, 97 

PLANEJAMENTO E FINANÇAS, tendo como coordenador o conselheiro Aristelson 98 

Mendonça Freitas, como coordenadora adjunta a conselheira Carla de Azevedo Veras e 99 

como membro o conselheiro Cláudio Henrique Ferro Freire. Por fim o presidente colocou 100 

a matéria em votação, sendo a mesma aprovada por 07 (sete) votos favoráveis, 00 (zero) 101 

abstenções e 01 (uma) ausência 9.0 ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL: 9.1 ENSINO DE 102 

ARQUITURA E URBANISMO NA MODALIDADE EAD: O presidente comentou que o tema, 103 

por um longo período, deixou de ser apreciado pelo CAU/BR e lembrou que, em reuniões 104 

anteriores no Fórum de Presidentes, cobrou um posicionamento do CAU/BR pois é ele 105 

quem legisla sobre o assunto. O conselheiro DENNIS ALBERT pediu a palavra e informou 106 

que recentemente o MEC aprovou um percentual de 40% da modalidade EAD para todas 107 

as faculdades. O presidente retomou a palavra e informou que, no presente momento, não 108 

existe oferta de curso de arquitetura e urbanismo integralmente na modalidade EAD, 109 

motivada pela ausência de reconhecimento pelo CAU/BR dos cursos de graduação com 110 

essa tipificação. O cenário ideal, comentou o presidente, seria nunca terem iniciado a 111 

oferta dessa modalidade, mas, como o assunto foi tratado de forma protelatória se atingiu 112 

a situação de conflito atual. O conselheiro DENNIS ALBERT pediu a palavra e comentou 113 

que a problemática que se coloca não é o percentual ofertado na modalidade EAD, mas 114 

quais disciplinas serão ministradas na referida modalidade e quem escolhe as mesmas. 115 

Diante das discussões apresentadas o conselheiro JOSÉ MARCELO colocou que essas 116 

definições poderiam ser feitas pela Direção Nacional do MEC, informando quais áreas de 117 

conhecimentos de arquitetura e urbanismo podem ser ofertadas pela modalidade EAD. O 118 

conselheiro RAIMUNDO NOTATO pediu a palavra e pontou que, considerando a 119 

competência legal do MEC em definir tais limites, caberia ao CAU fazer uma provocação 120 

sobre o assunto a fim de dirimir tais conflitos. O presidente MARCELO RODRIGUES 121 



 
 
 
 

 

 

 Marcelo Machado Rodrigues                                    Luis Fernando Silva Cutrim 

  Presidente do CAU/MA                                            Gerente Geral do CAU/MA   

 

 

 

 

 

tomou a palavra e solicitou à Comissão de Ensino e Formação do CAU/MA que realizassem 122 

um estudo sobre a matéria em questão para posterior encaminhamento ao Plenário do 123 

CAU/MA para deliberação e, por sugestão conselheiro RAIMUNDO NONATO, este propôs 124 

que o assunto seja colocado para apreciação na reunião do mês de março do ano corrente. 125 

10.0 ENCERRAMENTO: Nada mais tendo a tratar, o presidente MARCELO RODRIGUES 126 

agradeceu a presença de todos os conselheiros e dos demais presentes e deu por 127 

encerrada a sessão às dezenove horas e cinco minutos do dia vinte de janeiro de dois mil 128 

e vinte. Para constar, eu, LUIS FERNANDO SILVA CUTRIM, Gerente Geral do CAU/MA, 129 

lavrei a presente ata que será rubricada em todas as suas páginas e, ao final, assinada por 130 

mim e pelo Presidente ........................................................................................................................................ 131 

 

 


