
 
 
 
 

 
ATA DA 3ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2020 DO CONSELHO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANÃO, REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2020, 

POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA.  

 

 

Às dezoito horas e vinte minutos do dia treze de julho de dois mil e vinte, reuniu-se o 1 

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

de videoconferência, em sessão ordinária de número três 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; ARISTELSON MENDONÇA 6 

FREITAS Coordenador da COAPF-CAU/MA; RAIMUNDO NONATO PINHEIRO CORRÊA 7 

FILHO Coordenador da CEF-CAU/MA; e CLÁUDIO HENRIQUE FERRO FREIRE; 1.1.1. 8 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS; JOSÉ MARCELO DO ESPÍRITO SANTO 1.2. CONVIDADOS: 9 

não houve; 1.3. PESSOAL DO CAU/MA: LUIS FERNANDO SILVA CUTRIM, Gerente Geral; 10 

2.0 VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: O Presidente MARCELO RODRIGUES verifica o quórum 11 

de seis conselheiros presentes. 3.0 ABERTURA: Às 18:20 do dia 13 de julho de 2020 o 12 

presidente MARCELO RODRIGUES, presidindo esta sessão, cumprimentou os 13 

Conselheiros e os demais presentes e iniciou a 3ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MA 14 

do ano 2020. 4.0 EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO: O presidente MARCELO 15 

RODRIGUES convidou a todos a ouvirem o Hino Nacional Brasileiro 5.0 LEITURA E 16 

DISCUSSÃO DA PAUTA: O presidente MARCELO RODRIGUES leu a pauta e fez os ajustes 17 

necessários aprovando a nova ordem do dia. 6.0 DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 18 

REUNÃO PLENÁRIA ANTERIOR: O presidente MARCELO RODRIGUES fez a leitura da 19 

Ata da 2ª Reunião Plenária Ordinária e da 1º Reunião Plenária Extraordinária do CAU/MA 20 

de 2020, que se encontrava com a equipe técnica do CAU/MA para ajustes e correções, 21 

nada foi contestado pelos presentes, ficando a mesma aprovada por unanimidade. 7.0 22 

APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES: 7.1 COORDENADORES DAS COMISSÕES 23 

PERMANENTES: não houve; 7.2 PRESIDENTE: o presidente MARCELO RODRIGUES 24 

comunicou que o CAU/MA retornou à sua atividade presencial interna no dia 01 de julho 25 

de 2020, consubstanciado através de parecer da Assessoria Jurídica do CAU/MA sobre o 26 

funcionamento do CAU/MA durante período de calamidade pública devido ao novo 27 

coronavírus, e disciplinado pela Portaria Presidencial nº 03 de 22 de junho que 28 

estabeleceu protocolos de prevenção ao contágio da Covid-19 para o retorno das 29 

atividades laborais na sede, e atividades de fiscalização do CAU/MA. Ato contínuo 30 

informou sobre as medidas de contenção de despesa, dados de arrecadação e estratégia 31 

para elaboração da reprogramação do plano de ação e orçamento do CAU/MA para o 32 

exercício de 2020, visando permitir tomadas de decisões mais assertivas com base em 33 

uma perspectiva temporal mais consolidada, como maior acurácia e ajustada às restrições 34 

derivadas do comportamento da receita estimada. O presidente destacou também a 35 

importância de uma devolutiva do CAU/BR sobre as solicitações de apoio financeiro aos 36 

CAU/UF que não atingirem suas metas de arrecadação, a fim de garantir a não interrupção 37 

das atividades finalísticas e operacionais do conselho. Ou fato recente, que gerou impacto 38 

significativo na arrecadação é a inoperância do sistema SICCAU, haja visto a 39 

impossibilidade de gerar boletos de anuidades e serviços. Por fim, informou que as 40 

atividades internas foram retomadas, contudo, o atendimento aos profissionais, empresas 41 

e sociedade tem sido realizada pelos canais de atendimento remotos, que foram 42 



 
 
 
 

 
ampliados com a incorporação dos canais de fiscalização, denúncias, certidões e RRTs; 7.3 43 

CONSELHEIROS: o conselheiro MÁRCIO ARAGÃO informou ao plenário da criação de um 44 

setor de arquitetura no departamento de regularização fundiária na Secretaria de Estado 45 

das Cidades – SECID, e consultou os presentes se não seria o caso de divulga tal medida. O 46 

presidente MARCELO RODRIGUES tomou a palavra e solicitou ao conselheiro que 47 

entrasse em contato com a secretaria a fim de que este encaminhe expediente ao CAU/MA 48 

solicitando a divulgação da informação nos canais de comunicação do conselho; 8.0 49 

ORDEM DO DIA: 8.1. INATIVIDADE DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 50 

DO CAU-SICCAU: O presidente MARCELO RODRIGUES informou ao plenário sobre a 51 

interrupção, a partir de 6 de julho de 2020, da disponibilidade do Sistema de Comunicação 52 

e Informação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU) e a necessidade de 53 

apuração da ocorrência de crime cibernético em razão do sistema agrupa e armazena os 54 

dados pessoais e profissionais de mais de 185 mil arquitetos e urbanistas registrados no 55 

conselho, além de dados de empresas e clientes destes. O conselheiro ARISTELSON 56 

MENDONÇA destacou a importância de apresentação, por parte do CAU/BR, do Boletim 57 

de Ocorrência e explicações do ocorrido. O presidente tomou a palavra e destacou o 58 

compromisso que os gestores devem ter com os sistemas de serviços públicos e assim é 59 

de suma importância o registro do Boletim de Ocorrência do sinistro relatado bem como 60 

a devida apuração com a realização da forense computacional, cujo perito responsável irá 61 

elabora um relatório crível, juntando elementos como indícios de autoria e materialidade, 62 

subsidiando as autoridades para que estas realizem o apontamento do criminoso, e 63 

também a instalação de sindicância administrativa interna dos acessos e serviços no 64 

ambiente SICCAU para as devidas apurações e constatações legais dos atos cibernéticos 65 

ocorridos, a fim de garantir a segurança jurídica dos entes federativos. O presidente 66 

destacou também que o Sistema de Comunicação e Informação dos Conselhos de 67 

Arquitetura e Urbanismo (SICCAU) é compartilhado por todos os CAU/UF, através do 68 

Centro de Serviços Compartilhados – CSC, sendo custeado por todo o conjunto autárquico 69 

e dessa forma todos tem responsabilidades sobre o mesmo,  sendo necessário 70 

informações transparentes sobre a violação do sistema, uma vez há risco e prejuízos 71 

derivados dessa ação, no que tange a disponibilização dos dados a qualquer pessoa, além 72 

do fato da plataforma eleitoral do conselho está vinculada ao sistema, necessitando assim 73 

gerar garantias, credibilidade e segurança de dados para o devido desempenho de sua 74 

função. Diante o exposto o presidente colocou em votação a necessidade de se requer ao 75 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR esclarecimentos sobre as 76 

medidas adotas na apuração do ataque cibernético ao banco de dados do SICCAU, com a 77 

apresentação de Boletim de Ocorrência, instalação de sindicância administrativa interna 78 

e auditoria independente do sistema. Por fim a matéria foi aprovada por 05 (cinco) votos 79 

favoráveis, 00 (zero) abstenções e 03 (três) ausências.9.0 ASSUNTOS DE INTERESSE 80 

GERAL: 9.1 EMISSÃO DE DOCUMENTOS MANUAIS EM RAZÃO DE INOPERÂNCIA DO 81 

SISTEMA: O presidente MARCELO RODRIGUES informou que considerando a 82 

inoperância do Sistema de Comunicação e Informação dos Conselhos de Arquitetura e 83 

Urbanismo (SICCAU) foi estruturado como alternativa a implantação de emissão de 84 

documentos manuais com validade de 30 dias para assegura o desenvolvimento das 85 

atividades dos profissionais e empresas cadastradas no conselho. 9.2 COMISSÃO 86 

ELEITORAL 2020: a conselheira CARLA VERAS questionou sobre a formação da 87 

comissão eleitoral do CAU/MA para as eleições de 2020. O presidente passou a palavra ao 88 

Gerente Geral do CAU/MA Fernando Cutrim que explanou sobre a agenda de treinamento 89 

da comissão e o calendário de atividades. A conselheira CARLA VERAS indagou se a 90 



 
 
 
 

 

 

 Marcelo Machado Rodrigues                                    Luis Fernando Silva Cutrim 
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comissão eleitoral do CAU/MA já tinha sido constituída. O Gerente Geral do CAU/MA 91 

informou que a referida comissão foi homologada na 2º Reunião Plenária Ordinária do 92 

CAU/MA realizada no dia 10 de fevereiro de 2020, através da Deliberação Plenária 93 

“DPOMA 001-02/2020”. 10.0 ENCERRAMENTO: Nada mais tendo a tratar, o presidente 94 

MARCELO RODRIGUES agradeceu a presença de todos os conselheiros e dos demais 95 

presentes e deu por encerrada a sessão às dezenove horas e quinze minutos do dia treze 96 

de julho de dois mil e vinte. Para constar, eu, LUIS FERNANDO SILVA CUTRIM, Gerente 97 

Geral do CAU/MA, lavrei a presente ata que será rubricada em todas as suas páginas e, ao 98 

final, assinada por mim e pelo Presidente ................................................................................................. 99 

 

 

 


