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BREVE CURRICULO: 

Arquiteto e Urbanista, formado pelo UNICEUMA, Técnico em Edificações pela EFTMA. Atua 
em projetos e estudos de Planejamento Urbano, Sistema Viário , Trânsito e Transportes, 
Infraestrutura Turística e de Esportes, principalmente de âmbito público, pertence atualmente 
ao quadro de arquitetos da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, cedido à Prefeitura Municipal de 
São Luís/MA, exerceu entre 2014-2020 a função de Assessor Especial de Captação de 
Recursos e Parcerias Público-Privada, ex-presidente do CAU/MA 2018-2020 e representante 
estadual do Maranhão junto à ANEAC – Associação Nacional de Engenheiros e Arquitetos da 
CAIXA 2019-2020. Atuou na Comissão Urbana da Prefeitura de São Luís/MA, Conselho das 
Cidades e Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

 

APRESENTAÇÃO 

Ilustres Colegas da Arquitetura e Urbanismo, membros, CEAU, servidores, colaboradores e 
prestadores de serviços do CAU/BR e CAU UF, 

 

O CAU completa seus 10 anos, experimentando em sua história, a ascensão da 
criação e atualmente um certo distanciamento de identidade com seus registrados, bem 
como e por consequência, o sentimento de insatisfação decorrentes aos fatos que 
recentemente vivemos nas atitudes e/ou falta destas que consolidassem anseios da nossa 
classe. 

 

Nossa candidatura para gestão do CAU BR tem por finalidade essencial 
reestruturar a identidade única, exclusiva e de competência instituída pela lei 12378/2010, 
que é imprescindível para que sejamos “arquitetos e urbanistas”, ou seja: zelar, pugnar e 
aperfeiçoar a profissão. Principalmente priorizar sua existência como protagonista de um 
bem para a sociedade como elemento destacado de planejamento e ocupação sustentável 
de espaços que traduz reflexos de qualidade de vida. 

 



Destacamos que todos os princípios de gestão serão definitivamente 
estabelecidos por critério de amplitude de participação democrática, inclusiva, pautada 
dentro de uma conduta ética e transparente que priorize a economicidade racional para ter 
consequentemente resultados eficientes e eficazes que atendam os anseios de nossa 
profissão, por conseguinte dos profissionais da arquitetura e urbanismo. 

 

Neste sentido, vale nosso compromisso em nos atentarmos colegas para uma 
reflexão autocrítica sobre o que somos, o que representamos e que esperam do voto de 
confiança que nos deram, onde aqui convoco para unirmos todas as instâncias do colegiado 
e conglomerado representativo da profissão, integrado, espalhado e/ou desconexo para uma 
reconstrução democrática de renovação revigorada de políticas de gestão neste triênio do 
CAU, voltadas para definir objetivos estratégicos nos seguintes pontos: 

 

a) Revisão integral de Normas e Regimentos internos do CAU BR para inovar parâmetros 
administrativos de participação democrática inclusiva e ampliada das representações 
institucionais em suas Deliberações. 

 
 
b) Reavaliar e racionalizar despesas administrativas do CAU BR sem prejuízo ao seu 

funcionamento e/ou servidores da Instituição. 
 
 
c) Promover integradamente a difusão da profissão em ações conjuntas com os CAU UF e 

demais instituições que representem a arquitetura e urbanismo. 
 
 
d) Promover a integração conveniada junto à órgãos públicos e/ou parcerias público-

privadas que abram mercados para as atribuições profissionais pertinentes a arquitetura 
e urbanismo. 

 
e) Definir pontos estratégicos de atuação em grau de prioridades e revisar o plano 

estratégico nesta direção. 
 
f) Empreender esforços para um Plano de Fiscalização atuante e eficaz de curto, médio e 

longo prazo. 
 
g) Consolidar uma posição efetiva do CAU sobre a questão de Ensino e estabelecer relação 

direta com as IES no intuito de alinhar pontos emergentes sobre a formação em 
Arquitetura e Urbanismo. 

 
h) Definir estratégias de conciliação e adequação com as diversas profissões que 

assemelham e/ou dividem atribuições profissionais com arquitetura e urbanismo. 
 



 

Assim enfatizo que pedir o voto é obrigatoriedade da candidatura, mas insisto 
em pedir antes o compromisso de que para ter seu voto, significa antes de tudo contar com 
seu compromisso para que juntos possamos atingir este plano de gestão, modificá-lo e de 
forma exaustiva chegarmos a atingir com êxito as metas que aqueles que nos concederam a 
honra de representá-los, sobretudo ficarem orgulhosos e gratos por serem arquitetos e 
urbanistas. 

 

Este resgate não pode e nem deve e jamais será atingido sem a participação de 
todos, fechados em introspecções gerenciais, ocultação de ideias e ideais, restritos a 
pequenos grupos e fora de qualquer coisa que traduza conselho. 

 

Nos resta reiterar e enfatizar que a amplitude de uma gestão só é benéfica se 
todas a vozes construtivas se unirem no mesmo sentido. Somos o Conselho se estabelecendo 
por um amplo diálogo sem imposições e distinções, apenas e essencialmente voltada a uma 
Arquitetura e Urbanismo de Todos, indistintamente e prioritariamente resgatando sua 
identidade como profissão voltada para o bem comum da sociedade. 

 

 

São Luís/MA. 07 de Janeiro de 2021. 
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