
 

ATA DA 10ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2022 DO CONSELHO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO-CAU/MA, REALIZADA EM 05 DE 
OUTUBRO DE 2022 
 

 

Às 18:30h (dezoito horas e trinta minutos), em segunda chamada no dia 05 de outubro do 1 

ano de 2022 (dois mil e vinte dois), reuniu-se o Plenário do Conselho de Arquitetura e 2 

Urbanismo do Maranhão-CAU/MA de forma híbrida – virtual (plataforma Microsoft 3 

Teams) e presencial (sede localizada em São Luís-MA) em Sessão Ordinária número 10 4 

(dez) de 2022 (dois mil e vinte dois). 1.0 PRESENÇAS: 1.1. MEMBROS EM 5 

TITULARIDADE DO CAU/MA: Presidente HERMES DA FONSECA NETO (presencial); 6 

Vice-Presidente e Coordenador da COAPF-CAU/MA LÚCIO FLÁVIO PAIVA E PAIVA 7 

(presencial); Coordenador da CEF-CAU/MA JOSÉ MARCELO DO ESPÍRITO SANTO 8 

(virtual); Coordenador da CED-CAU/MA FLÁVIO MORAES REGO SALOMÃO; ROBERTO 9 

LOPES FURTADO em titularidade (presencial); 1.1.1. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: e 10 

CLAUDIA SOPAS ROCHA; 1.2 CONVIDADOS: Conselheira Federal Suplente pelo CAU/MA 11 

GRETE SOARES PFLUEGER (virtual). 1.3. PESSOAL DO CAU/MA: LUIS FERNANDO 12 

SILVA CUTRIM, Gerente Geral; 2.0 VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: Às 18:30h (dezoito horas 13 

e trinta minutos) o presidente verificou o quórum de 05 (cinco) conselheiros presentes, 14 

permitindo assim a abertura dos trabalhos 3.0 ABERTURA: O presidente declarou aberta 15 

a 10ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MA do ano 2022, convidando a todos a ouvirem 16 

o Hino Nacional Brasileiro 4.0 LEITURA E DISCUSSÃO DA PAUTA: O presidente 17 

HERMES FONSECA leu a pauta, fez os ajustes necessários e foi aprovado a ordem do dia. 18 

5.0 DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNÃO PLENÁRIA ANTERIOR: O 19 

presidente solicitou ao secretário da reunião a leitura da Ata da 9ª Reunião Plenária 20 

Ordinária do CAU/MA de 2022, que se encontrava com a equipe técnica do CAU/MA para 21 

ajustes e correções, nada foi contestado pelos presentes, ficando a mesma aprovada por 22 

unanimidade. 6.0 APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES: 6.1 COORDENADORES DAS 23 

COMISSÕES PERMANENTES: não houve. 7.0 ORDEM DO DIA: 7.1 SESSÃO DE 24 

JULGAMENTO – PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR PROTOCOLO SICCAU Nº 25 

1352377/2021 – CONSELHEIRO RELATOR: RICARDO FLÁVIO SALOMÃO; (ORIGEM: 26 

COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA): O presidente HERMES FONSECA declara aberta a 27 

sessão de julgamento de processo ético-disciplinar, informa que as partes foram 28 

comunicadas da sessão, mas não se fazem presentes.  Ato contínuo lembrou que todos os 29 

conselheiros convocados receberam previamente o relatório e voto fundamentado e a 30 

súmula constando os nomes das partes. Questiona aos presentes sobre a existência de 31 

impedimento relacionado ao processo ético-disciplinar pautado ou se algum conselheiro 32 

gostaria de arguir a suspeição de outro, esclarecendo que são causas de suspeição ter 33 

amizade ou inimizade notória com qualquer das partes com os respectivos cônjuges, 34 

companheiros, parentes e afins até o terceiro 3º grau. Acrescentou que a omissão ao dever 35 

de comunicar o impedimento configura falta grave, que pode resultar, entre outros, na 36 

perda do mandato e esclarece que são causas de impedimento: possuir interesse direto 37 

ou indireto na matéria; ter participado ou vir a participar como perito, testemunha ou 38 

representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente 39 

e afins até o terceiro grau; houver apresentado a denúncia. Não havendo nenhum 40 

impedimento por parte dos conselheiros presentes o  presidente HERMES FONSECA 41 

passa a palavra ao conselheiro relator FLÁVIO SALOMÃO que fez a leitura da síntese do 42 

caso com o voto fundamentado. O presidente retoma a palavra e cita o regramento 43 



 

disposto no art. 50 , § 6º, da Resolução nº 143, do CAU/BR, e na Deliberação Plenária 44 

DPO/RS nº 1294/2021, em se intimaram as partes, concedendo-lhes o direito de realizar 45 

suas manifestações orais, possibilitando o envio de arquivo de vídeo ou áudio, para 46 

apresentação na sessão de julgamento. O denunciado e denunciante não apresentaram 47 

manifestações. Não havendo registro de manifestações das partes, o presidente, dando  48 

seguimento  nos  termos  do Regimento Interno, dá por iniciada a discussão pela ordem 49 

dos destaques. Ele informa, ainda, que os conselheiros inscritos poderão fazer uso da 50 

palavra por até duas vezes, versando, exclusivamente, sobre a matéria em discussão, no 51 

caso, o conteúdo do relatório e voto fundamentado. O tempo será de três minutos de cada 52 

vez, consecutivos ou não. Além disso, o conselheiro com a palavra poderá conceder 53 

apartes, cujo tempo utilizado será descontado do seu tempo. E o conselheiro relator 54 

poderá fazer uso da palavra sempre que houver necessidade de esclarecimento, 55 

interpelação e contestação. Sem solicitação de fala, o presidente ressaltou a importância 56 

do processo de apuração da denúncia em prol de pugnar pelo aperfeiçoamento da boa 57 

conduta na prestação dos serviços de arquitetura e urbanismo afim de evitar a 58 

generalização, pelo leigo, de que todos os profissionais possuem condutas inadequadas. 59 

Ato contínuo o presidente HERMES FONSECA abre votação nominal,  aprovando a 60 

Deliberação Plenária DPOMA” 001-09/2022 pelo acompanhamento do voto do relator, 61 

bem como à da Deliberação “DCED-MA” nº 001-03/2022 da CED-CAU/MA  que 62 

estabeleceu aplicar ao profissional denunciado a sanção de suspensão de 180 dias do 63 

exercício da atividade de arquitetura e urbanismo em todo território nacional, por 64 

infração às regras capitulada do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR, com 04 (quatro) 65 

votos favoráveis, 00 (zero) abstenções e 04 (quatro) ausências. 7.2 Projeto de 66 

Deliberação Plenária que aprova o Instrumento de Acordo para Cooperação 67 

Técnica 001/2022 entre os CAUs – CAU/MT, CAU/PE, CAU/ES, CAU/AL, CAU/DF, 68 

CAU/TO, CAU/AM, CAU/MA, CAU/PI, CAU/SC, CAU/AP, CAU/AC e CAU/RO: O 69 

presidente HERMES FONSECA apresentou ao plenário a Minuta do Instrumento de 70 

Cooperação – “CAU EM MOVIMENTO” que trata da cooperação entre os Conselhos 71 

Signatários supra citados que tem por objeto a cooperação entre os conselhos para 72 

desenvolver os objetivos institucionais do conselho de arquitetura e urbanismo no que se 73 

refere a valorização da arquitetura, aperfeiçoamento da fiscalização, fomento de 74 

atividades em ATHIS, dentre outros. O presidente reforçou que essa aglutinação dos entes 75 

federativos não se trata de um movimento de oposição, mas sim uma forma de 76 

compartilhar e potencializar ações entre os CAU/UF na valorização profissional. O 77 

conselheiro ROBERTO FURTADO pediu a palavra e ressaltou que a iniciativa deve se 78 

afastar de uma motivação meramente política, para assim não se tornar uma dissidência 79 

e sim, fortalecer o CAU como Conselho Único. Por fim, feitas as considerações e tiradas as 80 

dúvidas do plenário, o presidente colocou em votação a participação do CAU/MA no 81 

Acordo de Cooperação Técnica entre os CAUs Signatários, sendo aprovado com 04 82 

(quatro) votos favoráveis, 00 (zero) abstenções e 04 (quatro) ausências. 8.0 ASSUNTOS 83 

DE INTERESSE GERAL: O presidente HERMES DA FONSECA informou que, considerando 84 

o lançamento do Edital da Premiação Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo do 85 

Maranhão – Prêmio TCC 2022, entrou em contato com os membros da banca de avaliação 86 

do prêmio anterior para realização de convite preliminar, considerando a já afinidade com 87 

a atividade, mas que, a homologação da comissão julgadora só ocorrerá após o 88 

recebimento dos trabalhos inscritos, para evitar conflito de interesse. Comunicou também 89 

que, em reunião com os coordenadores de Curso de Arquitetura e Urbanismo da região 90 

sul do estado, contemplando os cursos de Imperatriz e Açailândia, foi articulado a 91 



 

exposição do Prêmio TCC de 2021 a ser realizado em um Shopping Center da cidade de 92 

Imperatriz e foi feito um compromisso de se destacar uma operação de coleta biométrica 93 

para os profissionais da região. 9.0 ENCERRAMENTO: Nada mais tendo a tratar, o 94 

presidente HERMES DA FONSECA NETO agradeceu a presença de todos os conselheiros 95 

e dos demais presentes e deu por encerrada a sessão às 20:10h (vinte horas e dez 96 

minutos) do dia cinco de outubro de 2022 (dois mil e vinte dois). Para constar, eu, LUIS 97 

FERNANDO SILVA CUTRIM, Gerente Geral do CAU/MA, lavrei a presente ata que será 98 

rubricada em todas as suas páginas e, ao final, assinada por mim e pelo Presidente ............ 99 

 

                Hermes da Fonseca Neto                                          Luis Fernando Silva Cutrim 

  Presidente do CAU/MA                                            Gerente Geral do CAU/MA   

 

 

 

 

 

 

 


