
 
 
 
 

 
ATA DA 5ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2020 DO CONSELHO DE 

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

2020, POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA. 

 

 

Às dezoito horas e trinta minutos do dia vinte e um de setembro de dois mil e vinte, 

reuniu-se o Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Maranhão-CAU/MA, 

por meio de videoconferência, em São Luís-MA, em Sessão Ordinária número cinco de dois 

mil e vinte. 1.0 PRESENÇAS:  1.1. MEMBROS EM TITULARIDADE DO CAU/MA: 

MARCELO MACHADO RODRIGUES, Presidente; CARLA DE AZEVEDO VERAS, Vice-

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

RAIMUNDO NONATO PINHEIRO CORRÊA FILHO, Coordenador da CEF-CAU/MA; e JOSÉ 

MARCELO DO ESPÍRITO SANTO; 1.1.1. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: LUIS EDUARDO 

PAIM LONGHI; ARISTELSON MENDONÇA FREITAS; e ROGÉRIO HENRIQUE FRAZÃO 

LIMA; 1.2. CONVIDADOS:  não houve 1.3. PESSOAL DO CAU/MA: LUIS FERNANDO 

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

Administrativo e Financeiro 2.0 VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: O Presidente MARCELO 

RODRIGUES verifica o quórum de cinco conselheiros presentes. 3.0 ABERTURA: Às 

18:30 do dia 21 de setembro de 2020 o presidente MARCELO RODRIGUES, presidindo 

esta sessão, cumprimentou os Conselheiros e os demais presentes e iniciou a 5 ª Reunião 

Plenária Ordinária do CAU/MA do ano 2020. 4.0 EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL 

BRASILEIRO: O presidente MARCELO RODRIGUES convidou a todos a se fazerem de pé 

e ouvirem o Hino Nacional Brasileiro 5.0 LEITURA E DISCUSSÃO DA PAUTA: O 

presidente MARCELO RODRIGUES leu a pauta e fez os ajustes necessários aprovando a 

ordem do dia. 6.0 DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNÃO PLENÁRIA 

ANTERIOR. O presidente MARCELO RODRIGUES fez a leitura da Ata da 3ª Reunião 

Plenária Ordinária do CAU/MA de 2020, que se encontrava com a equipe técnica do 

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

aprovada por unanimidade. 7.0 APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES: 7.1 

COORDENADORES DAS COMISSÕES PERMANENTES: não houve 7.2 PRESIDENTE: O 

presidente MARCELO RODRIGUES informou aos presentes que está avaliando em que 

situação o CAU/MA se enquadra para realizar a reabertura das Reuniões Plenárias 

presencias. De certo que, assim como os demais CAU/UF e o CAU/BR, as reuniões 

permanecem virtuais até que se apresente um cenário seguro para a retomada, comentou 

o presidente. 7.3 CONSELHEIROS: não houve 8.0 ORDEM DO DIA: 8.1 APRECIAÇÃO DA 

PROPOSTA DA 1º REPROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO 

CAU/MA DO EXERCÍCIO DE 2020: O presidente MARCELO RODRIGUES, após ter 

recebido da Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças do 

CAU/MA, a Deliberação DCOAPFMA 001-03/2020, convidou o Gerente Administrativo e 

Financeiro do CAU/MA o Sr. MARCELO BELÉM para que realizasse a apresentação da 

proposta da 1ª Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do  CAU/MA do exercício 

de 2020. O Gerente Financeiro deu início à apresentação informando o rito, a importância 
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e o calendário proposto pelo CAU/BR para reprogramação, bem como o motivo pela não 

apresentação da proposta ao CAU/BR conforme calendário estabelecido por este. O 

gerente informou aos presentes que a decisão de postergar a apresentação da 1º 

Reprogramação  se deu em razão da necessidade de se assegurar flexibilidade ao Plano de 

Ação e Orçamento do CAU/MA, visando permitir tomadas de decisões mais assertivas com 

base em uma perspectiva temporal mais consolidada, como maior acurácia e ajustada às 

restrições derivadas do comportamento da receita estimada, haja visto que o CAU/BR 

teria previsto uma queda de arrecadação da ordem de 25%, o que afetaria as atividades 

finalísticas do conselho. Ato contínuo, informou que os ajustes orçamentários têm por 

base uma análise das atividades e recurso já usados no primeiro semestre, frente as 

projeções de recebimento (anuidades, RRT e Certidões) e despesas para o segundo 

semestre do exercício. O gerente frisou que, a Deliberação Plenária DPAEBR Nº 0004-

01/2020, que Regulamenta a utilização, em caráter excepcional, a alterações das diretrizes 

do Plano de Ação e Orçamento, do Exercício 2020, no âmbito do CAU/BR e dos CAU/UF, 

enquanto perdurar o estado de calamidade pública relacionada ao novo coronavírus 

(Sars-CoV-2). Diante disso, em análise das projeções feita pelo CAU/BR, a proposta de 

reprogramação ora apresentada apresenta redução de 10% em relação ao plano de ação 

e orçamento vigente, refletindo no aumento percentual do índice de gasto com pessoal, 

que ficou na ordem de 58,4%. Para uma melhor acomodação das despesas foi proposto a 

supressão de valores aplicados na rubrica “Capacitação de Dirigentes e Colaboradores do 

CAU/MA”, mantendo ações que não impõe gastos ao CAU/MA. Ato contínuo, o Gerente 

apresentou as acomodações das atividades e projeto, demostrando as ações modificadas, 

incluídas e excluídas e o atendimento aos índices estabelecidos pelo CAU/BR. O 

presidente MARCELO RODRIGUES tomou a palavra e ponderou sobre a necessidade de 

equilibrar a queda de arrecadação dentro do plano de orçamento e informou sobre a 

decisão de aguardar um cenário mais estável para medir e estabelecer projeções de 

arrecadação, de forma a não prejudicar as atividades de fiscalização e atendimento, e 

assegurar a saúde financeira do CAU/MA. Ato contínuo, o presidente informou sobre uma 

nova fonte de arrecadação para o CAU/MA, fruto de uma proposta deste ao CAU/BR, para 

incorporar as receitas de arrecadação de RRTs, com endereço de execução no Maranhão 

mas realizadas por profissionais de outros estados, permitindo um incremento de 17% 

nas receitas dos RRTs. Por fim, diante o exposto, o presidente colocou a matéria em 

votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade dentre os presentes, sendo 04 

(quatro) votos favoráveis e 04 (quatro) ausências. 9.0 ASSUNTOS DE INTERESSE 

GERAL: não houve 10.0 ENCERRAMENTO: Nada mais tendo a tratar, o presidente 

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

presentes e deu por encerrada a sessão às dezenove horas e dez minutos do dia vinte e 

um de setembro de dois mil e vinte. Para constar, eu, LUIS FERNANDO SILVA CUTRIM, 

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

páginas e, ao final, assinada por mim e pelo Presidente ..................................................................... 

 


