
 
 
 
 

 
ATA DA 3ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2021 DO CONSELHO DE 

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

MARÇO DE 2021 

 

 

Às 18:15h (dezoito horas e quinze minutos), em primeira convocação, no dia 04 (quatro) 1 

de março 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 e 3 

presencial, em sua sede localizada em São Luís-MA, em Sessão Ordinária número 03 (três) 4 

de 2021 (dois mil e vinte um). 1.0 PRESENÇAS:  1.1. MEMBROS EM TITULARIDADE DO 5 

CAU/MA: os conselheiros HERMES DA FONSECA NETO; RICARDO LOPES FURTADO; 6 

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

HENRIQUE FERRO FREIRE; CARLA DE AZEVEDO VERAS; e JOSÉ MARCELO DO 8 

ESPÍRITO SANTO. 1.1.1. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: ALEX OLIVEIRA DE SOUZA; e em 9 

referência a 2º Reunião Plenária Ordinária de 2021, realizada em 09 de fevereiro de 2021 10 

- RICARDO LOPES FURTADO e CARLA DE AZEVEDO VERAS. 1.2 CONVIDADOS: 11 

Conselheiros Suplentes: ROBERTO LOPES FURTADO; Conselheira Federal Suplentes 12 

pelo CAU/MA GRETE SOARES PFLUEGER  1.3. PESSOAL DO CAU/MA: LUIS FERNANDO 13 

SILVA CUTRIM, Gerente Geral; 2.0 VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: Às 18:15h (dezoito horas 14 

e quinze minutos) o presidente verificou o quórum de 07 (sete) conselheiros presentes, 15 

permitindo assim a abertura dos trabalhos 3.0 ABERTURA: O presidente declarou aberta 16 

a 3 ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MA do ano 2021, convidando a todos a ouvirem 17 

o Hino Nacional Brasileiro 4.0 LEITURA E DISCUSSÃO DA PAUTA: O presidente 18 

HERMES FONSECA leu a pauta e fez os ajustes necessários aprovando a ordem do dia. 5.0 19 

DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNÃO PLENÁRIA ANTERIOR: O presidente 20 

fez a leitura da Ata da 2ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MA de 2021, que se 21 

encontrava com a equipe técnica do CAU/MA para ajustes e correções, nada foi contestado 22 

pelos presentes, ficando a mesma aprovada por unanimidade. 6.0 APRESENTAÇÃO DE 23 

COMUNICAÇÕES: 6.1 COORDENADORES DAS COMISSÕES PERMANENTES: O 24 

conselheiro JOSÉ MARCELO informou sobre a realização da 1º reunião com os 25 

coordenadores de cursos de arquitetura e urbanismo da IES do Maranhão, para definir a 26 

criação do Fórum dos Coordenadores de Cursos do Estado do Maranhão, bem como de 27 

agenda uma institucional para avaliar as demandas e oportunidades para estimular a 28 

valorização do ensino e desenvolvimento profissional, visitas nas faculdades de 29 

arquitetura e urbanismo antes do cadastro e ações em prol do aperfeiçoamento do 30 

exercício da Arquitetura e Urbanismo e formação dos profissional. Além do coordenador 31 

da CEF-CAU/MA o conselheiro José Marcelo, a reunião contou com a presença dos 32 

coordenadores de curso de Arquitetura das cidades de São Luís, Açailândia e Imperatriz, 33 

dos conselheiros federais pelo CAU/MA, respectivamente, Marcelo Rodrigues e Grete 34 

Pflueger membros da CEF/BR e o presidente do CAU/MA, Hermes Fonseca. 6.2 35 

PRESIDENTE: o presidente HERMES FONSECA tomou a palavra e informou sobre as 36 

ações interinstitucionais que vem desenvolvendo. A primeira delas foi a reunião entre o 37 



 
 
 
 

 
CAU/MA e o CAU/PI, realizada no dia 18/02/2021 na sede do CAU/MA, que contou com 38 

a presença do presidente do CAU/PI e do o conselheiro federal suplente do CAU/BR, 39 

Wellington Camargo e Edmo Campos, respectivamente. A proposta foi criar um termo de 40 

cooperação técnica entre os conselhos para potencializar as ações de fiscalização conjunta 41 

nas áreas de fronteira entre os dois Estados, em razão da cidade de Timon (MA) apresenta 42 

áreas de fronteira com uma intensa atividade na construção civil desenvolvida, 43 

principalmente, por profissionais do CAU/PI. A fundamentação jurídica para efetivação 44 

do termo de cooperação tem como base o Decreto Federal Nº 10.129, de 25 de novembro 45 

de 2019, que dispõe sobre a região integrada de desenvolvimento da Grande Teresina, 46 

voltada, dentre outros, para a articulação e harmonização das ações administrativas da 47 

União, dos Estados do Piauí e do Maranhão e dos Municípios que a compõem, bem como 48 

a Resolução nº 22 do CAU/BR de 04 de maio de 2021, a qual prevê em seu Art. 7º § 2° “em 49 

sua atuação como órgãos de fiscalização do exercício profissional os CAU/UF poderão 50 

promover tanto ações exclusivamente suas como integradas às de outros órgãos públicos, 51 

podendo, inclusive, com estes celebrar convênios para essa finalidade”.  A segunda frente de 52 

atuação foi a reunião realizada no dia 04/03/2021 entre o CAU/MA e o CREA-MA através 53 

dos seus presidentes Hermes Fonseca e Luís Plécio respectivamente, onde foi possível 54 

discutir a criação de termo de mútua cooperação técnica entre os Conselhos. A proposta 55 

dos presidentes é fomentar ações conjuntas de fiscalização e atividades operacionais 56 

referentes ao exercício profissional no que tange as atividades de arquitetura e urbanismo 57 

e engenharia no âmbito do estado do Maranhão e possibilitar maior efetividade nos 58 

processos internos, através do compartilhamento de informações técnicas objetivando 59 

assim, maior celeridade nas atividades. Além dos presidentes do CAU/MA e CREA/MA, 60 

estiveram presentes na reunião os agentes de fiscalização, o assessor jurídico e o gerente 61 

geral do CAU/MA. Por fim o presidente HERMES FONSECA esclareceu que ambos os 62 

termos estão em apreciação e construção pelo setor técnico e jurídico do CAU/MA. 7.0 63 

ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL: 7.1 CAMPANHAS DE VALORIZAÇÃO 64 

PROFISSIONAL:  os conselheiros presentes discutiram as relações de mercado e práticas 65 

profissionais a fim de propor alternativas de campanhas que promovam a valorização do 66 

profissional de arquitetura e urbanismo, dada as novas dinâmicas das relações sociais em 67 

razão da pandemia. Dentre as propostas, o conselheiro ROBERTO FURTADO sugeriu o 68 

desenvolvimento de adesivos que possam ser distribuídos aos profissionais e/ou clientes 69 

para aplicação em lugares diversos, numa forma de alcance mais plural da sociedade. O 70 

presidente HERMES FONSECA achou pertinente a proposta e sugeriu o desenvolvimento 71 

de uma “identidade visual” que possa refletir o orgulho de ser arquiteto e que possa ser 72 

aplicado nos diversos canais de comunicação do CAU/MA. 7.2 PREMIAÇÃO “COMENDA 73 

DE HONRA E RECONHECIMENTO CLEON FURTADO:  O presidente HERMES FONSECA 74 

tomou a palavra e iniciou a discussão propondo a ampliação da premiação “COMENDA DE 75 

HONRA E RECONHECIMENTO CLEON FURDADO”, que hoje é aplicada aos profissionais 76 

consagrados no mercado e que desenvolveram trabalhos de relevância na arquitetura e 77 

urbanismo no Estado do Maranhão. A proposta é criar a categoria “JOVEM ARQUITETO” e 78 

“PRODUÇÃO ACADÊMICA” – IES. Ato contínuo, o presidente sugeriu que a produção 79 
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acadêmica pode ser fomentada através do Projeto ATHIS – Assistência Técnica em 80 

Habitação de Interesse Social, com a aplicação de recurso disponíveis para essa finalidade 81 

dentro do CAU/MA. A conselheira GRETE PFLUEGER pediu a palavra e corroborou com 82 

a proposta do presidente e acrescentou que poderia ser desenvolvido um “selo” de 83 

validação da boa produção acadêmica. O conselheiro JOSÉ MARCELO pediu a palavra e 84 

fez algumas ponderações sobre a construção da premiação supracitada, aplicada aos 85 

profissionais que produziram a arquitetura recente do Estado do Maranhão. Lembrou 86 

que, embora aprovada, a premiação ainda carece da criação de um normativo que possa 87 

nortear os critérios para compor as indicações e a definição sobre a forma de 88 

materialidade da “COMENDA CLEON FURTADO”. O conselheiro ROBERTO FURTADO 89 

pontou sobre a necessidade de dar visibilidade à produção arquitetônica no Estado do 90 

Maranhão, através de um canal oficial do CAU/MA. 8.0 ENCERRAMENTO: Nada mais 91 

tendo a tratar, o presidente HERMES DA FONSECA NETO agradeceu a presença de todos 92 

os conselheiros e dos demais presentes e deu por encerrada a sessão às 19:45h (dezenove 93 

horas e quarenta minutos) do dia 04 (quatro) de março do ano de 2021 (dois mil e vinte 94 

um). Para constar, eu, LUIS FERNANDO SILVA CUTRIM, Gerente Geral do CAU/MA, lavrei 95 

a presente ata que será rubricada em todas as suas páginas e, ao final, assinada por mim 96 

e pelo Presidente ................................................................................................................................................... 97 

 


