
 
 
 
 

 

ATA DA 10ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2021 DO CONSELHO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANÃO-CAU/MA, REALIZADA EM 04 DE 

NOVEMBRO 2021 

 

 

Às 18:30h (dezoito horas e trinta minutos), em segunda chamada, no dia 04 (quatro) de 1 

novembro do ano de 2021 (dois mil e vinte um), reuniu-se o Plenário do Conselho de 2 

Arquitetura e Urbanismo do Maranhão-CAU/MA, de forma híbrida – virtual 3 

(plataforma Microsoft Teams) e presencial (sede localizada em São Luís-MA), em Sessão 4 

Ordinária número 10 (dez) de 2021 (dois mil e vinte um). 1.0 PRESENÇAS:  1.1. 5 

MEMBROS EM TITULARIDADE DO CAU/MA: Presidente HERMES DA FONSECA NETO 6 

(presencial); Vice-Presidente e Coordenador da COAPF-CAU/MA LÚCIO FLÁVIO PAIVA 7 

E PAIVA (presencial); Coordenador da CED-CAU/MA FLÁVIO MORAES REGO SALOMÃO 8 

(presencial); Coordenador da CEF-CAU/MA JOSÉ MARCELO DO ESPÍRITO SANTO, 9 

(presencial); RICARDO LOPES FURTADO (presencial); CLÁUDIO HENRIQUE FERRO 10 

FREIRE (presencial); e CARLA DE AZEVEDO VERAS (presencial); 1.1.1. AUSÊNCIAS 11 

JUSTIFICADAS; ALEX DE OLIVEIRA DE SOUZA em referência a 9º Reunião Plenária 12 

Ordinária de 2021, realizada em 07 de outubro de 2021. 1.2 CONVIDADOS: Conselheiros 13 

Estaduais Suplentes pelo CAU/MA ROBERTO LOPES FURTADO (presencial) e NAYANE 14 

BARROS FEQUES (presencial); Conselheiras Titulares e Suplentes do CAU/MA  eleitas 15 

para o triênio 2021-2023 CLAUDIA SOPAS ROCHA e FRANCISCA REJANE ALVES 16 

RIBEIRO; 1.3. PESSOAL DO CAU/MA: LUIS FERNANDO SILVA CUTRIM, Gerente Geral; 17 

MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA BELÉM, Gerente Administrativo e Financeiro.  2.0 18 

VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: Às 18:30h (dezoito horas e trinta minutos), o presidente 19 

verificou o quórum de 07 (sete) conselheiros presentes, permitindo assim a abertura dos 20 

trabalhos 3.0 ABERTURA: O presidente declarou aberta a 10 ª Reunião Plenária 21 

Ordinária do CAU/MA do ano 2021, convidando a todos a ouvirem o Hino Nacional 22 

Brasileiro 4.0 POSSE DAS CONSELHEIRAS ESTADUAIS PELO CAU/MA DIPLOMADAS 23 

PELA CEN-CAU/BR: O Presidente HERMES FONSECA saldou a todos e, tendo em vista a 24 

diplomação outorgada pela Comissão Eleitoral Nacional (CEN) decorrente das eleições 25 

gerais realizadas no dia 15 de Outubro de 2020, cumprindo-se as disposições da Lei n° 26 

12.378, de 31 de dezembro de 2010, e do Regulamento Eleitoral aprovado pela Resolução 27 

CAU/BR n° 179, de 22 de Agosto de 2019, diante do plenário do CAU/MA, deu posse as 28 

Arquiteta e Urbanistas CLAUDIA SOPAS ROCHA e FRANCISCA REJANE ALVES RIBEIRO 29 

para os cargos de conselheiras titular e suplente do CAU/MA, respectivamente. 5.0 30 

LEITURA E DISCUSSÃO DA PAUTA: O presidente HERMES FONSECA leu a pauta, fez os 31 

ajustes necessários e foi aprovado a nova ordem do dia. 6.0 DISCUSSÃO E APROVAÇÃO 32 

DA ATA DA REUNÃO PLENÁRIA ANTERIOR: O presidente fez a leitura da Ata da 8ª 33 

Reunião Plenária Ordinária do CAU/MA de 2021, que se encontrava com a equipe técnica 34 

do CAU/MA para ajustes e correções, nada foi contestado pelos presentes, ficando a 35 

mesma aprovada por unanimidade. 7.0 APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES: 7.1 36 

COORDENADORES DAS COMISSÕES PERMANENTES: não houve. 7.2 PRESIDENTE: não 37 

houve. 8.0 ORDEM DO DIA: 8.1 APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DO PLANO DE AÇÃO E 38 

ORÇAMENTO DO CAU/MA PARA O EXERCÍCIO DE 2022: O presidente HERMES 39 

FONSECA, após ter recebido da Comissão de Organização, Administração, Planejamento 40 

e Finanças do CAU/MA a Deliberação DCOAPFMA 001-03/2021 que recomendou a 41 

aprovação do referido plano de ação e orçamento do CAU/MA, convidou o Gerente 42 



 
 
 
 

 

Administrativo e Financeiro do CAU/MA o Sr. MARCELO BELÉM para que realizasse a 43 

apresentação da proposta do Plano de Ação e Orçamento do  CAU/MA para exercício de 44 

2022. O Gerente Financeiro deu início à apresentação informando o rito e as dificuldades 45 

do enquadramento da projeção de receita dentro das demandas de rotinas e nos novos 46 

projetos do conselho, considerando uma situação de transição que o CAU/MA atravessa, 47 

passando de um CAU Básico para um CAU médio. Ato contínuo elencou às diretrizes do 48 

CAU/BR que norteiam o Plano de Ação e Orçamento dos CAU/UF para o exercício de 2022 49 

e o impacto deste em cada atividade e projeto. Foi apresentado como os recursos estão 50 

aplicados através dos “elementos de despesas” e seu alinhamento com as ações 51 

estratégicas e  prioritárias do CAU/MA para o atingimento das metas estabelecidas.  Foi 52 

destacado o enquadramento das ações e despesas para a composição dos “limites 53 

estratégicos” estabelecidos nas diretrizes para o exercício de 2022. Foi esclarecido o que 54 

se trata a “Reserva de Contingência” bem como a sua destinação. Outro ponto de destaque 55 

foi o enquadramento dos “limites estratégicos” quanto a folha de pagamento e capacitação 56 

de colaboradores, estabelecidos nas diretrizes. Por fim, foi demonstrado que todas as 57 

ações estão dentro dos parâmetros estabelecidos e o plano de ação e orçamento é passível 58 

de aprovação pelo plenário. Feitas a considerações e esclarecimentos pelo gerente 59 

administrativo e financeiro do CAU/MA, o presidente colocou a matéria em votação, 60 

sendo a mesma aprovada por unanimidade dos presentes por 07 (seis) votos favoráveis, 61 

00 (zero) abstenções e 01 (uma) ausência. 8.2 REDISTRIBUIÇÃO DAS COMISSÕES 62 

ORDINÁRIAS DO CAU/MA EM RAZÃO DA POSSE DE NOVOS CONSELHEIROS PARA 63 

RECOMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO: O presidente HERMES FONSECA informou que 64 

considerando a posse das conselheiras CLAUDIA SOPAS ROCHA e FRANCISCA REJANE 65 

ALVES RIBEIRO para os cargos de conselheira titular e suplente do CAU/MA 66 

respectivamente, estas devem ser membro, obrigatoriamente, de no mínimo 1 (uma) 67 

comissão ordinária, conforme Regimento Interno do CAU/MA. Considerando que o 68 

conselheiro Flávio Moraes Rego Salomão encontra-se como membro de 3 (três) 69 

comissões ordinárias, sendo elas a Comissão de Exercício Profissional – CEP, Comissão de 70 

Ensino e Formação – CEF e Comissão de Ética e Disciplina – CED, este decidiu por abrir 71 

mão de uma das comissões para que a função seja assumida pela supracitada conselheira 72 

titular. Feitas as ponderações a conselheira Claudia Sopas Rocha prontamente aceitou e o 73 

plenário, por unanimidade dos presentes com 07 (seis) votos favoráveis, 00 (zero) 74 

abstenções e 01 (uma) ausência, referendou-a como membro da Comissão de Exercício 75 

Profissional – CEF CAU/MA que passa a ter a seguinte composição: Claudio Henrique 76 

Ferro Freire – coordenador; Carla de Azevedo Veras – coordenadora adjunta; e Claudia 77 

Sopas Rocha – membro. 8.3 APRECIAÇÃO DA DELIBERAÇÃO AD REFERENDUM Nº 78 

01/2021 DE 07 DE OUTRUBRO DE 2021 – ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA AO 79 

CAU/BR SOBRE A EXIGÊNCIA DE ATESTADOS EM BIM EM LICITAÇÕES PÚBLICAS:  o 80 

presidente HERNES FONSECA ponderou sobre as motivações para o encaminhamento do 81 

documento à presidência do CAU/BR, onde a matéria deverá ser acompanhada pelo 82 

Marcelo Rodrigues, Conselheiro Federal pelo CAU/MA. Ato contínuo esclareceu que o BIM 83 

(Modelagem da Informação da Construção) não constitui atribuição profissional expressa na 84 

Lei 12.378 de 31 de dezembro de 2010, bem como na Resolução do CAU/BR  nº 21, de 05 de 85 

abril de 2012, que dispõe sobre as atividades e atribuições profissionais do arquiteto e urbanista 86 

e dá outras providências. Desta forma, destacou que a referida resolução recomenda ao 87 

CAU/BR uma comunicação a todos os órgãos da administração pública do território nacional 88 

sobre a necessidade de implantação do Decreto Federal 10.306/2020 de 02 de abril de 2020 e 89 

que o Building Information Modelling - BIM seja considerado como forma de recebimento de 90 



 
 
 
 

 

produtos contratados relativos à arquitetura e urbanismo porém, destacada da obrigatoriedade 91 

de Acervo Técnico como critério condicionante para habilitação e participação em certames 92 

licitatórios em razão do BIM não ser uma atribuição da profissão de arquitetura e urbanismo. 93 

Feitas as considerações, o presidente questionou a plenário se teriam alguma contribuição ou 94 

restrição sobre a matéria. Os conselheiros debateram sobre a matéria e destacaram que o  95 

processo de implantação do BIM dentro do mercado da Construção Civil no Brasil ainda é 96 

muito embrionário e que certas restrições dificultariam a sua ampla adesão pelas empresas e 97 

profissionais. Por fim, o presidente colocou a matéria em votação e, por unanimidade dos 98 

presentes, a matéria foi referendada com 07 (seis) votos favoráveis, 00 (zero) abstenções 99 

e 01 (uma) ausência. 8.4 APRECIAÇÃO DA LISTA DA COMISSÃO JULGADORA DO 1º 100 

PRÊMIO TCC DO CAU/MA: o presidente HERNES FONSECA informou aos presentes que 101 

as inscrições para a 1º Premiação Acadêmica do CAU/MA havia se encerrado e que foram 102 

apresentados 14 (quatorze) trabalhos advindos de 4 (quatro) instituições de ensino, e que 103 

estes serão homologados pela Comissão de Ensino e Formação – CEF do CAU/MA e 104 

posteriormente distribuídos à comissão julgadora da premiação. Ato contínuo destacou 105 

que, em reunião extraordinária, a comissão se reuniu e definiu os membros da comissão 106 

julgadora, previamente convidados pela presidência e distribuídos por afinidade 107 

projetual.  O presidente passou a palavra para o conselheiro JOSÉ MARCELO, coordenador 108 

da CEF-CAU/MA, quer reforçou o processo de escolha dos membros e os critérios de 109 

distribuição por afinidade. Ele destacou que o edital previa 5 (cinco) membros titulares 110 

com seus respectivos suplentes e, dada a ampla aceitação dos membros, ficou consolidado 111 

um cadastro de reserva, e que estes têm total autonomia para estabelecer a dinâmica de 112 

trabalho e os critérios de avaliação. O presidente tomou a palavra, destacou que os 113 

trabalhos poderão ser objetos de exposição em eventos itinerantes e fez a leitura da lista 114 

para apreciação e votação, sendo composto por: 1. GLADSTONE MAPURUNGA E SILVA 115 

JUNIOR (Titular) - Suplentes: Aristelson Mendonça Freitas e Gilvandro Fernandes 116 

Oliveira; 2. ULYSSES PENHA COSTA (Titular) - Suplentes: Raquel Pflueger Pereira dos 117 

Santos e Milena Aranha Estrela; 3. FABÍOLA ALMEIDA RAMOS (Titular) - Suplente: Ane 118 

Cristina Rocha Frazão; 4. ANDRÉA CRISTINA VASCONCELOS PEREIRA (Titular) - 119 

Suplentes: Kássia Cristine Almeida e Samara Regina Aguiar Moreira; 5. CÉSAR CARDOSO 120 

HENRIQUE (Titular) - Suplentes: Domingos José Soares de Brito e Militão Vasconcelos 121 

Gomes Filho. Por fim, o presidente colocou a matéria em votação e, por unanimidade dos 122 

presentes, a matéria foi aprovada com 07 (seis) votos favoráveis, 00 (zero) abstenções e 123 

01 (uma) ausência. 8.5 CRIAÇÃO DA PREMIAÇÃO AMIGOS DA ARQUITETURA: o 124 

presidente HERMES FONSECA ponderou a necessidade de criar uma premiação do 125 

CAU/MA que possa homenagear personalidades e/ou profissionais que de alguma forma 126 

contribuíram para a arquitetura e urbanismo do estado e para a classe profissional. Feita 127 

as considerações, o plenário discutiu e acatou a proposta que foi aprovada por 128 

unanimidade dos presentes, com 07 (seis) votos favoráveis, 00 (zero) abstenções e 01 129 

(uma) ausência. 8.6 PROPOSTA DE CAMPANHA DE FOMENTO À REVISÃO DOS 130 

PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA DOS MUNICÍPIOS 131 

MARANHESES: o presidente HERNES FONSECA informou que recebeu do arquiteto e 132 

urbanista José Aquiles Sousa Andrade, um encaminhamento o qual solicita um 133 

engajamento do CAU/MA nos processos de elaboração e/ou revisão dos Planos Diretores 134 

Municipais no Estado do Maranhão. Ele lembrou que a  Lei  Federal  10.257/2001  135 

(Estatuto  da  Cidade)  que regulamenta  os  artigos  182  e  183  da Constituição  Federal  136 

de  1988 e apresenta as diretrizes da política urbana no território brasileiro, cujo principal 137 

instrumento é o Plano Diretor Municipal que existe a obrigatoriedade  da  elaboração  dos  138 
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Planos  Diretores Municipais a  partir  de  outubro  de  2006  por  municípios  brasileiros  139 

com população  acima  de  20.000  habitantes, ou  que  se  definam  conforme categorias 140 

previstas no Estatuto da Cidade (art. 41, incisos I a VI). A conselheira CARLA VERAS pediu 141 

a palavra e comentou que já existe, através do Conselho da Cidade de São Luís, um 142 

observatório que trata desse tema. Feita as colocações, o plenário decidiu pela criação de 143 

um grupo de trabalho que possa amadurecer as formas de fomento e engajamento do 144 

tema, com os membros: Carla de Azevedo Veras; Roberto Lopes Furtado e Marcelo do 145 

Espírito Santo; e iniciar uma agenda institucional com a Prefeitura de São Luís e com a 146 

Câmara dos Vereadores, com 07 (seis) votos favoráveis, 00 (zero) abstenções e 01 (uma) 147 

ausência. 8.7 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PARA REGULAMENTO DA POLÍTICA DE 148 

USO DO “ESPAÇO ARQUITETO”: o presidente HERNES FONSECA tomou a palavra e 149 

informou sobre a necessidade de regulamentar o uso do “Espaço Arquiteto”, tomando 150 

como parâmetro as diretrizes já estabelecidas no CAU/RJ. O presidente informou que o 151 

uso para reuniões vai será por meio de agendamento e para coworking a partir da 152 

disponibilidade, devendo se apresentar ao setor de atendimento, preencher uma ficha e 153 

apresentar um documento de identificação. Ficou convencionado que o espaço não por 154 

ser utilizado como  endereço comercial de prestação de serviço, as reuniões devem ter 155 

duração máxima de 2 horas e para coworking 3 horas, durante o horário de expediente 156 

das 8:00 às 14:00 de segunda a sexta-feira e o limite máximo de impressões de 10 folhas 157 

por usuário. Feitas a considerações e ajustes, o presidente fez a leitura da minuta do 158 

regulamento que foi  aprovada por unanimidade dos presentes, com 07 (seis) votos 159 

favoráveis, 00 (zero) abstenções e 01 (uma) ausência. 8.8 CRIAÇÃO DA “BIBLIOTECA DO 160 

CAU/MA”: o presidente HERNES FONSECA lembrou que ainda está ativa a campanha de 161 

doações de livros para compor a “Biblioteca do CAU/MA” e na oportunidade sugeri 162 

nomeá-la “BIBLIOTECA CRACI E RICARDO PERES”. A proposta foi acolhida por todos e 163 

aprovada por 07 (seis) votos favoráveis, 00 (zero) abstenções e 01 (uma) ausência. 9.0 164 

ASSUNTOS DIVERSOS: 9.1 PROJETO CANTEIRO ESCOLA: O conselheiro ROBERTO 165 

FURTADO pediu a palavra, celebrou a posse das novas conselheiras do CAU/MA, como 166 

uma oportunidade de engajamento para com a classe e informou sobre a proposta de 167 

criação do “Canteiro Escola”, que é um projeto que foi criando pelo Sindicato da 168 

Construção Civil e a Fundação do Patrimônio Histórico que tem por objetivo a formação 169 

de mão de obra especializada em restauro e solicitou uma participação do conselho na 170 

promoção dessa atividade, como palestras e cursos curtos específicos em patrimônio. 171 

10.0 ENCERRAMENTO: Nada mais tendo a tratar, o presidente HERMES DA FONSECA 172 

NETO agradeceu a presença de todos os conselheiros e dos demais presentes e deu por 173 

encerrada a sessão às 20:35h (vinte horas e trinta e cinco minutos) do dia 04 (quatro) de 174 

novembro do ano de 2021 (dois mil e vinte um). Para constar, eu, LUIS FERNANDO SILVA 175 

CUTRIM, Gerente Geral do CAU/MA, lavrei a presente ata que será rubricada em todas as 176 

suas páginas e, ao final, assinada por mim e pelo Presidente ................................................................. 177 


