
 

ATA DA 1ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2022 DO CONSELHO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO-CAU/MA, REALIZADA EM 12 DE 
JANEIRO DE 2022 
 

Às 18:00h (dezoito horas), em primeira chamada, no dia 12 (dose) de janeiro do ano de 1 

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 01 4 

(um) 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 

Coordenador da CEF-CAU/MA JOSÉ MARCELO DO ESPÍRITO SANTO (virtual); RICARDO 7 

LOPES FURTADO (presencial); CLAUDIA SOPAS ROCHA (virtual); e ACYR DE SOUSA 8 

CARVALHO FILHO (virtual); 1.1.1. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS; LÚCIO FLÁVIO PAIVA E 9 

PAIVA. 1.2 CONVIDADOS: Conselheiro Estadual Suplente pelo CAU/MA ROBERTO 10 

LOPES FURTADO (presencial) 1.3. PESSOAL DO CAU/MA: LUIS FERNANDO SILVA 11 

CUTRIM, Gerente Geral; 2.0 VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: Às 18:00h (dezoito horas), o 12 

presidente verificou o quórum de 05 (cinco) conselheiros presentes, permitindo assim a 13 

abertura dos trabalhos 3.0 ABERTURA: O presidente declarou aberta a 1ª Reunião 14 

Plenária Ordinária do CAU/MA do ano 2022, convidando a todos a ouvirem o Hino 15 

Nacional Brasileiro 4.0 LEITURA E DISCUSSÃO DA PAUTA: O presidente HERMES 16 

FONSECA leu a pauta, fez os ajustes necessários e foi aprovado a nova ordem do dia. 5.0 17 

DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNÃO PLENÁRIA ANTERIOR: O presidente 18 

fez a leitura da Ata da 10ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MA de 2021 e da 1º Reunião 19 

Plenária Extraordinária de 2021, que se encontrava com a equipe técnica do CAU/MA para 20 

ajustes e correções, nada foi contestado pelos presentes, ficando a mesma aprovada por 21 

unanimidade. 6.0 APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES: 6.1 COORDENADORES DAS 22 

COMISSÕES PERMANENTES: não houve. 6.2 PRESIDENTE: o presidente HERMES 23 

FONSECA, na oportunidade da presença do conselheiro suplente ACYR DE SOUSA, 24 

residente e coordenador de curso de arquitetura e urbanismo da cidade de Caxias, 25 

comentou sobre os resultados da 1ª Premiação de Trabalhos de Conclusão de Curso do 26 

CAU/MA e da iniciativa, para o exercício de 2022, da realização de uma amostra itinerante 27 

dos trabalhos premiados de 2021 nas instituições de ensino do estado do Maranhão, como 28 

forma de fomentar a boa prática profissional. Ato contínuo, solicitou ao Coordenado da 29 

Comissão de Ensino e Formação-CEF do CAU/MA um prazo para apresentação do Edital 30 

da Premiação de TCC com as devidas revisões e aprimoramentos para o lançamento do 31 

mesmo para edição de 2022. O conselheiro JOSÉ MARCELO pediu a palavra e respondeu 32 

ao presidente que foram registradas as lições aprendidas com o processo da 1ª premiação 33 

acadêmica e que faria um levantamento junto aos coordenadores de curso sobre a 34 

experiência e apontamentos de melhoria para assim aprimorar o próximo edital. O  35 

conselheiro ARCY DE SOUSA pediu a palavra e ponderou que não fazia necessário a 36 

urgência no lançamento do novo edital, mas, apenas informar se houve alterações 37 

significativas para permitir o planejamento das atividades junto aos formandos. 7.0 38 

ORDEM DO DIA: 7.1 DEFINIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES ORDINÁRIA DO 39 

CAU/MA PARA O EXERCÍCIO DE 2022: O presidente HERMES FONSECA, informou que, 40 

conforme o Regimento Interno do CAU/MA, compete ao Plenário do CAU/MA apreciar e 41 

deliberar sobre a composição de comissões ordinárias, especiais, temporárias e demais 42 

órgãos colegiados, bem como eleger os coordenadores e coordenadores-adjuntos das 43 

comissões. Ato contínuo, informou também que os mandatos dos membros de comissões 44 
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ordinárias terão duração de 1 (um) ano, sendo permitida a recondução iniciando-se na 45 

primeira reunião plenária ordinária do ano e encerrando-se na primeira reunião plenária 46 

ordinária do ano seguinte, ressalvado o caso de conclusão de mandato de conselheiro 47 

neste período. Diante da explanação, o presidente questionou aos presentes se alguém 48 

teria interesse em compor uma comissão diferente da formação do exercício de 2021. O 49 

conselheiro JOSÉ MARCELO pediu a palavra e questionou se algum conselheiro, no ato da 50 

convocação e em virtude da pauta para a 1º Reunião Plenária Ordinária de 2022, solicitou 51 

a alteração da composição das comissões ordinárias. O presidente passou a palavra ao 52 

gerente geral do CAU/MA que prontamente informou que não houve quaisquer 53 

manifestação dos conselheiros sobre a alteração de comissão. Feitas a ponderações o 54 

plenário votou por unanimidade dos presentes com 04 (quatro) votos favoráveis, 00 55 

(zero) abstenções e 04 (quatro) ausência pela recondução da composição das comissões 56 

ordinárias do CAU/MA para o exercício de 2022 sendo compostas por: COMISSÃO DE 57 

ENSINO E FORMAÇÃO – CEF, composta pelos conselheiros titulares JOSÉ MARCELO DO 58 

ESPÍRITO Santo – Coordenador da Comissão, ALEX OLIVEIRA DE SOUZA – Coordenador 59 

adjunto, e FLÁVIO MORAES REGO SALOMÃO – Membro; COMISSÃO DE ÉTICA E 60 

DISCIPLINA – CED composta pelos conselheiros titulares, FLÁVIO MORAES REGO 61 

SALOMÃO – Coordenador da Comissão, RICARDO LOPES FURTADO – Coordenador 62 

adjunto e JOSÉ MARCELO DO ESPÍRITO SANTO – Membro; COMISSÃO DE EXERCÍCIO 63 

PROFISSIONAL – CEP composta pelos conselheiros titulares, CLÁUDIO HENRIQUE 64 

FERRO FREIRE – Coordenador da Comissão, CARLA DE AZEVEDO VERAS – Coordenadora 65 

adjunta e CLAUDIA SOPAS ROCHA – Membro; COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, 66 

ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS –  COAPF composta pelos conselheiros 67 

titulares, LÚCIO FLÁVIO PAIVA E PAIVA - Coordenadora da Comissão, RICARDO LOPES 68 

FURTADO – Coordenador adjunto e CLÁUDIO HENRIQUE FERRO FREIRE – Membro. 7.2 69 

APROVAÇÃO DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CAU/MA PARA O ANO 70 

DE 2022: O presidente HERMES FONSECA apresentou uma proposta para o calendário 71 

de reuniões ordinárias do Plenário e das Comissões Ordinárias para o exercício de 2022 72 

alterando as reuniões da primeira quinta-feira de cada mês para a primeira quarta-feira 73 

e, não sendo a data dia útil, fica a mesma antecipada para o primeiro dia útil anterior,  74 

lembrando que, conforme o regimento interno, as reuniões de comissão que apresentem 75 

pautas a serem deliberadas pelo plenário devem ser realizadas com no mínimo 05(cinco) 76 

dias antes das reuniões plenárias. O conselheiro JOSÉ MARCELO pediu a palavra e 77 

ponderou a necessidade de alteração do início das reuniões das 18h para 17:30h. Por fim, 78 

feitas as considerações e alinhamentos dos calendários de reuniões plenárias e das 79 

comissões permanentes do CAU/MA, o presidente colocou a matéria em votação, sendo a 80 

mesma aprovada por unanimidade dos presente com  04 (quatro) votos favoráveis, 00 81 

(zero) abstenções e 04 (quatro) ficando as reuniões ordinárias do plenário e das 82 

comissões agendadas para toda primeira quarta-feira do mês e o início das reuniões 83 

plenárias,  em primeira chamada, às 17:30. 8.0 ENCERRAMENTO: Nada mais tendo a 84 

tratar, o presidente HERMES DA FONSECA NETO agradeceu a presença de todos os 85 

conselheiros e dos demais presentes e deu por encerrada a sessão às 19:15h (dezenove 86 

horas e quinze minutos) do dia 12 (dose) de janeiro de 2022 (dois mil e vinte dois). Para 87 

constar, eu, LUIS FERNANDO SILVA CUTRIM, Gerente Geral do CAU/MA, lavrei a 88 

presente ata que será rubricada em todas as suas páginas e, ao final, assinada por mim e 89 
pelo Presidente .............................................................................................................................................................. 90 


