
 
 
 
 

 

ATA DA 2ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2021 DO CONSELHO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANÃO-CAU/MA, REALIZADA EM 09 DE 

FEVEREIRO DE 2021 

 

 

Às 18:15h (dezoito horas e quinze minutos), em primeira convocação, no dia 09 (nove) de 1 

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

Arquitetura e Urbanismo do Maranhão-CAU/MA, em sua sede localizada em São Luís-3 

MA, em Sessão Ordinária número 02 (dois) de 2021 (dois mil e vinte um). 1.0 4 

PRESENÇAS:  1.1. MEMBROS EM TITULARIDADE DO CAU/MA: os conselheiros 5 

HERMES DA FONSECA NETO; ROBERTO LOPES FURTADO na titularidade; LÚCIO 6 

FLÁVIO PAIVA E PAIVA; FLÁVIO MORAES REGO SALOMÃO; CLÁUDIO HENRIQUE 7 

FERRO FREIRE; ALEX OLIVEIRA DE SOUZA; e JOSÉ MARCELO DO ESPÍRITO SANTO. 8 

1.1.1. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: não houve. 1.2 CONVIDADOS: Conselheiros 9 

Suplentes: NAYANNE BARROS FEQUES; 1.3. PESSOAL DO CAU/MA: LUIS FERNANDO 10 

SILVA CUTRIM, Gerente Geral; MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA BELÉM, Gerente 11 

Administrativo e Financeiro; 2.0 VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: Às 18:15h (dezoito horas 12 

e quinze minutos) o Presidente HERMES FONSECA cumprimentou a todos , verificou o 13 

quórum de 07 (sete) conselheiros presentes e declarou aberta a 2 ª Reunião Plenária 14 

Ordinária do CAU/MA do ano 2021, convidando a todos a ouvirem o Hino Nacional 15 

Brasileiro 3.0 LEITURA E DISCUSSÃO DA PAUTA: O presidente HERMES FONSECA fez 16 

a leitura da pauta e questionou aos presente se haveria pontos a serem incluídos. O 17 

conselheiro ALEX OLIVEIRA solicitou a inclusão de ponto de pauta referente à 18 

recomposição do plenário do CAU/MA e a inversão da pauta.  O presidente procedeu os 19 

ajustes necessários e apresentou ao plenário a nova ordem do dia, sendo a mesma 20 

aprovada por unanimidade. 4.0 APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES: 4.1 21 

COORDENADORES DAS COMISSÕES PERMANENTES: não houve; 4.2 PRESIDENTE: O 22 

presidente tomou a palavra e informou aos presentes sobre a decisão de alterar, no 23 

âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Maranhão-CAU/MA, o horário de 24 

expediente, que passou a ser das 8:00 às 14:00, motivado pela necessidade de 25 

harmonização dos horários de atendimento do CAU/MA com os órgão da administração 26 

direta e indireta e demais entidades, afim de otimizar as atividades finalísticas do 27 

conselho. Comentou também sobre a estruturação dos espaços físicos existentes na sede 28 

do CAU/MA para viabilizar o uso pelas Comissões Permanentes e pelos Arquitetos e 29 

Urbanistas através da sala “Espaço Arquiteto”. Ato contínuo relatou também sobre 30 

reunião realizada com organizações do setor de serviços de arquitetura de interiores 31 

sobre a Reserva Técnica. CONSELHEIROS: O conselheiro ROBETO FURTADO pediu a 32 

palavra comentou sobre a o desenvolvimento de projetos arquitetônicos por Técnicos em 33 

Edificações, os limites de atuação e as aprovações em prefeituras. 5.0 ORDEM DO DIA: 34 

5.1 COMUNICAÇÃO DE VACÂNCIA E RECOMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO DO CAU/MA: O 35 

conselheiro ALEX OLIVEIRA apresentou o questionamento ao presidente HERMES 36 

FONSECA sobre os procedimentos para recomposição do plenário do CAU/MA haja visto 37 



 
 
 
 

 

a vacância de vaga de conselheiro titular e suplente na gestão do triênio 2021 a 2023. O 38 

presidente tomou a palavra e esclareceu que recebeu um Plenário composto com os 39 

membros atuais e já está com as Comissões Permanentes estabelecidas, não havendo 40 

motivação para recomposição. Relatou também que conforme Regulamento Eleitoral do 41 

CAU, em seu Capítulo X onde trata “DA POSSE” este estabelece no § 1º que “somente os 42 

eleitos previamente diplomados tomarão posse”, dessa forma, caberia à presidência do 43 

CAU/MA informa somente a vacância de membro diplomado e não empossado, fato que, 44 

com exceção de um membro suplente não empossado, todos os demais conselheiros 45 

diplomando foram devidamente empossados em Reunião Plenária Ordinária realizada no 46 

dia 10 de dezembro de 2020, não havendo vacância a ser informada de competência deste 47 

CAU/UF. O conselheiro ALEX OLIVEIRA argumentou que não há prejuízos ao CAU/MA na 48 

ocorrência de recomposição do plenário, agregando mais um membro para trabalhar em 49 

prol do conselho. O presidente HERMES FONSECA explicou que não há contrariedade na 50 

recomposição, apenas que o ato é de atribuição exclusiva da Comissão Eleitoral Nacional, 51 

não podendo ele interferir nos poderes de outra instância. Ato contínuo, para dirimir a 52 

discussão, o presidente sugeriu oficiar o CAU/BR questionando sobre os procedimentos 53 

de vacância e recomposição. Por fim, o presidente colocou a proposta em votação, sendo 54 

a mesma aprovada por unanimidade dos presentes com 06 (sete) votos favoráveis, 00 55 

(zero) abstenções e 01 (uma) ausência. 5.2 PLENÁRIA AMPLIADA ITINERANTE: O 56 

presidente HERMES FONSECA com objetivo de aproximar os profissionais das regiões 57 

mais distantes do Estado maranhense, para assim entender melhor suas demandas, 58 

oportunidades e as problemáticas que afligem a classe, sugeriu a realização do projeto 59 

“Plenária Itinerante” com a presença dos profissionais, conselheiros e funcionários, a se 60 

realizar de forma híbrida, onde parte do corpo do CAU/MA se reuniria na sede e a outra 61 

se conectaria de forma virtual com a reunião da “Plenária Itinerante”. Foi solicitado do 62 

setor de organização, planejamento e finanças do CAU/MA a realização de estudo de 63 

viabilidade para a implementação do projeto. Por fim o presidente colocou a proposta em 64 

votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade dos presentes com 06 (sete) votos 65 

favoráveis, 00 (zero) abstenções e 01 (uma) ausência. 5.3 RELACIOMENTO 66 

INSTITUCIONAL COM AS IES – INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR:  O presidente 67 

HERMES FONSECA discorreu sobre a necessidade de zelar pelo aperfeiçoamento do 68 

exercício da Arquitetura e Urbanismo, bem como pela formação dos profissional. Outro 69 

ponto de discussão foi em relação a oferta de Cursos Superiores na modalidade a distância 70 

(EAD) e o respectivo registro profissional no CAU. O conselheiro JOSÉ MARCELO pontuou 71 

alguns desdobramentos legais originados desta discussão, que culminou com o recuo do 72 

CAU/BR da decisão de recusar o registro de egressos de cursos EAD, atendendo a decisão 73 

da Justiça Federal, em caráter provisório, que suspendeu os efeitos da deliberação do 74 

CAU/BR. O conselheiro destacou que essa matéria deverá ser apreciada pela Comissão de 75 

Ensino e Formação do CAU/MA para avaliar os impactos dessa decisão. O presidente 76 

sugeriu o desenvolvimento de uma carta de intenções, pela Comissão de Ensino e 77 

Formação do CAU/MA, a ser endereçada aos coordenadores de cursos de arquitetura e 78 

urbanismo com o intuito de criar uma agenda institucional para avaliar as demandas e 79 
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oportunidades para estimular a valorização do ensino e desenvolvimento profissional. 80 

Por fim o presidente colocou a proposta em votação, sendo a mesma aprovada por 81 

unanimidade dos presentes com 06 (sete) votos favoráveis, 00 (zero) abstenções e 01 82 

(uma) ausência. 5.4 APRECIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 83 

CONTABÍL DE 2020:  O presidente HERMES FONSECA expôs aos presentes sobre a 84 

obrigatoriedade da prestação de contas e a devida celeridade e cumprimento dos prazos 85 

e, sendo assim, após ter recebido da Comissão de Organização, Administração, 86 

Planejamento e Finanças COAPF-CAU/MA a deliberação Nº 001-01/2021, convidou o 87 

Gerente Administrativo e Financeiro o Sr. MARCELO BELÉM para que realizasse a 88 

apresentação. O gerente tomou a palavra e deu início a explanação ao plenário 89 

demonstrando os dados de despesas e receitas do CAU/MA realizados no ano de 2020, 90 

tendo o encerramento contábil sido realizado em 31 de janeiro de 2020. As receitas são 91 

compostas pelas anuidades de pessoa física e pessoa jurídica, RRTs, Certidões, taxas, 92 

multas e fundos de apoio do CAU/BR, além das receitas de investimentos, explicou. Dando 93 

continuidade, apresentou planilhas que continham todas as despesas do CAU/MA mês a 94 

mês, e alertou que tal informação não corresponde ao detalhamento da ação, mas apenas 95 

dados contábeis para subsidiar a análise crítica dos balanços financeiros e patrimonial. 96 

Em análise dos relatórios contábeis concluiu que o resultado, quando comparado a 97 

arrecadação com as despesas realizadas, o ano de 2020 apresentou superávit 98 

orçamentário, financeiro e patrimonial. Por fim, após esclarecer as dúvidas e 99 

questionamentos do plenário, ressaltou que a prestação de contas apresenta parecer 100 

favorável da COAPF-CAU/MA, a qual recomenda a aprovação das contas do exercício de 101 

2020 e, portanto, a mesma está em condições de ser aprovada pelo plenário do CAU/MA. 102 

O presidente tomou a palavra e colocou a matéria em votação, sendo a prestação de contas 103 

do CAU/MA do exercício de 2020 aprovada por unanimidade dos presentes com 06 (sete) 104 

votos favoráveis, 00 (zero) abstenções e 01 (uma) ausência. 9.0 ASSUNTOS DE 105 

INTERESSE GERAL: 9.1 LICITAÇÕES PÚBLICAS COM EXIGÊNCIAS DE ACERVO 106 

TÉCNICO EM BIM: O presidente HERMES FONSECA apresentou ao plenário as 107 

problemáticas envolvendo a exigência de Certidões de Acervo Técnico em BIM para 108 

participar em licitações públicas, em razão do Decreto Federal que estimula o uso da 109 

metodologia, bem como os reflexos dessa decisão na prestação dos serviços. O tema foi 110 

debatido pelos presentes e será levado ao Fórum de Presidentes de CAU/UF e posterior 111 

encaminhamentos ao CAU/BR a fim de definir um entendimento sobre o assunto. 10.0 112 

ENCERRAMENTO: Nada mais tendo a tratar, o presidente HERMES DA FONSECA NETO 113 

fez a leitura da ata e colocou o texto para apreciação do plenário, sendo o mesmo aprovado 114 

por unanimidade. Por fim agradeceu a presença de todos os conselheiros e dos demais 115 

presentes e deu por encerrada a sessão às 20:15h (vinte horas e quinze minutos) do dia 116 

09 (nove) de fevereiro do ano de 2021 (dois mil e vinte um). Para constar, eu, LUIS 117 

FERNANDO SILVA CUTRIM, Gerente Geral do CAU/MA, lavrei a presente ata que será 118 

rubricada em todas as suas páginas e, ao final, assinada por mim e pelo Presidente. 119 

 


