
 

ATA DA 3ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2022 DO CONSELHO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO-CAU/MA, REALIZADA EM 16 DE 
MARÇO DE 2022 
 

 

Às 17:30h (dezessete horas e trinta minutos), em primeira chamada, no dia 16 (dezesseis) 1 

de março do ano de 2022 (dois mil e vinte dois), 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 03 (três) de 2022 (dois mil e vinte dois). 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 CEF-CAU/MA JOSÉ MARCELO DO ESPÍRITO 8 

SANTO (presencial); RICARDO LOPES FURTADO (presencial); CLAUDIA SOPAS ROCHA 9 

(virtual); 1.1.1. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS; CARLA DE AZEVEDO VERAS e FLÁVIO 10 

MORAES REGO SALOMÃO. 1.2 CONVIDADOS: Conselheiro Estadual Suplente pelo 11 

CAU/MA ROBERTO LOPES FURTADO (presencial) 1.3. PESSOAL DO CAU/MA: LUIS 12 

FERNANDO SILVA CUTRIM, Gerente Geral e MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA BELÉM, 13 

Gerente Administrativo e Financeiro; 2.0 VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: Às 17:30h 14 

(dezessete horas e trinta minutos) o presidente verificou o quórum de 05 (cinco) 15 

conselheiros presentes, permitindo assim a abertura dos trabalhos 3.0 ABERTURA: O 16 

presidente declarou aberta a 3ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MA do ano 2022, 17 

convidando a todos a ouvirem o Hino Nacional Brasileiro 4.0 LEITURA E DISCUSSÃO DA 18 

PAUTA: O conselheiro JOSÉ MARCELO solicitou a inversão da pauta, o que foi 19 

prontamente atendido pelo presidente HERMES FONSECA, que fez os ajustes necessários 20 

e o plenário aprovou a nova ordem do dia. 5.0 DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 21 

REUNÃO PLENÁRIA ANTERIOR: O presidente solicitou ao secretário da reunião a leitura 22 

da Ata da 3ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MA de 2022, que se encontrava com a 23 

equipe técnica do CAU/MA para ajustes e correções, nada foi contestado pelos presentes, 24 

ficando a mesma aprovada por unanimidade. 6.0 APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES: 25 

6.1 COORDENADORES DAS COMISSÕES PERMANENTES: não houve. 6.2 PRESIDENTE: 26 

não houve. CONSELHEIROS: não houve 7.0 ORDEM DO DIA: 7.1 POSICIONAMENTO DO 27 

CAU/MA SOBRE O ENSINO A DISTÂNCIA EM ARQUITETURA E URBANISMO COMO 28 

MODALIDADE DE ENSINO: O presidente HERMES FONSECA informou ao plenário o 29 

recebimento de Ofício do CAU/RS o qual apresenta uma minuta de nota conjunta para o 30 

“enfrentamento do ensino a distância em arquitetura e urbanismo”. Ato contínuo relatou 31 

que o documento foi tramitado à Comissão de Ensino e Formação do CAU/MA para 32 

apreciação e manifestação. Dada a palavra ao Coordenador da CEF-CAU/MA, o 33 

conselheiro JOSÉ MARCELO, este passou a relatar que em reunião da referida comissão, 34 

a qual esteve presente a Conselheira Federal Suplente pelo CAU/MA Grete Pflueger, foi 35 

discutido o teor do documento encaminhado pelo CAU/RS bem como  as preocupações 36 

quanto ao reconhecimento de cursos nessa modalidade e que, em anos anteriores, o 37 



 

CAU/MA já tinha se posicionado pela contrariedade da modalidade EAD. O conselheiro 38 

reforçou que não há negativa sobre o uso do ensino remoto enquanto ferramenta e que 39 

esta é passível de aplicação, desde que não ultrapasse os limites já estabelecido pelas 40 

Resoluções do MEC. O presidente retomou a palavra e destacou que existem diferenças 41 

entre ensino remoto, o qual atua dentro de uma proporcionalidade, e o ensino 42 

integralmente a distância, que se afasta da atividade prática, necessária ao ensino da 43 

arquitetura e urbanismo. Por fim, o conselheiro José Marcelo, recomendou ao plenário 44 

referendar nota conjunta do CAU/RS referente ao “Enfretamento do Ensino a Distância 45 

em Arquitetura e Urbanismo”. Desta forma o plenário do CAU/MA aprovou o 46 

encaminhamento por unanimidade dos presentes com 04 (quatro) votos favoráveis, 00 47 

(zero) abstenções e 04 (quatro) ausência. 7.2 AVALIAR A PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE 48 

CARTA ABERTA AOS (ÀS) CANDITADOS (AS) NAS ELEIÇÕES DE 2022:  O presidente 49 

HERMES FONSECA informou a todos que recepcionou a proposta encaminhada do 50 

CEAU/CRI/CAUBR referente a “Carta Aberta aos (às) candidatos (as) na Eleições de 2022 51 

– Manifesto das Entidades e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo em defesa do povo 52 

brasileiro”. A proposta foi endereçada a todos os conselheiros e o seu texto está aberto a 53 

novos apontamentos e correções de rumos. O presidente recomendou a leitura do 54 

material e que os encaminhamos sejam enviados diretamente ao CAU/BR. 7.3 SUGESTÃO 55 

DOS INDICADOS AO PRÊMIO “COMENDA DE HONRA E RECONHECIMENTO CLEON 56 

FURTADO” DE 2022: O presidente HERMES FONSECA informou que a intenção em 57 

trazer o referido ponto de pauta foi para possibilitar um melhor planejamento da 58 

atividade, haja visto a necessidade de operacionalizar infraestrutura e contatos 59 

institucionais com os indicados. Ato contínuo o presidente  abrir espaço ao plenário para 60 

sugestões. O conselheiro JOSÉ MARCELO pediu a palavra e fez um resgate dos critérios 61 

de enquadramento da referida premiação. Feitos os apontamento e ponderações, o 62 

plenário decidiu pela indicação dos seguintes profissionais: Márcia Marques; Lúcio 63 

Resende Araújo; Domingos Linheiro; e in memoriam os profissionais John Gisiger; Marry 64 

Roitman; e Antônio Carlos Linheiro. Os indicados serão consultados e posteriormente 65 

referendada a indicação em reunião plenária posterior.  7.4 SUGESTÃO DOS INDICADOS 66 

AO PRÊMIO “AMIGOS DA ARQUITETURA” DE 2022: O presidente HERMES FONSECA 67 

fez um resgate da memória do evento e indicados do ano anterior, ressaltando sua 68 

importância institucional e o papel que o presidente tem em estabelecer esse elo com os 69 

profissionais, órgãos da administração pública, cadeia da construção civil e sociedade. 70 

Considerando que foi realizado no ano de 2021 a primeira edição da Premiação 71 

Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo, o presidente sugeriu, como forma de aproximar 72 

os cursos e egressos, a indicação dos coordenadores de curso de arquitetura e urbanismo 73 

ao prêmio “Amigos da Arquitetura”, ressaltando o papal que eles exercessem na formação 74 

profissional. Somando-se ao indicados supracitados, o presidente sugeriu a indicação dos 75 

profissionais diretores e/ou coordenadores dos órgãos responsáveis pela aprovação de 76 

projetos de arquitetura e urbanismo, sendo eles: o Corpo de Bombeiros; Secretaria 77 

Municipal do Meio Ambiente - SEMMAM; Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte – 78 

SMTT; Instituto da Cidade, Pesquisa Planejamento Urbano e Rural – INCID; Secretaria 79 



 

Municipal de Urbanismo e Habitação – SEMURH. Na oportunidade foi sugerido pelo 80 

plenário a realização de um seminário para apresentação dos ritos de aprovação de 81 

projetos nos órgãos indicados e, como produto deste, a criação de uma cartilha com 82 

conteúdos sobre o tema. Colocada a proposta em votação,  o plenário do CAU/MA aprovou 83 

o encaminhamento por unanimidade dos presentes, com 04 (quatro) votos favoráveis, 00 84 

(zero) abstenções e 04 (quatro) ausência. 7.5 APRECIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 85 

DO EXERCÍCIO CONTABÍL DE 2021:  O presidente HERMES FONSECA expôs aos 86 

presentes sobre a obrigatoriedade da prestação de contas e a devida celeridade e 87 

cumprimento dos prazos e, sendo assim, após ter recebido da Comissão de Organização, 88 

Administração, Planejamento e Finanças COAPF-CAU/MA a deliberação Nº 001-01/2022, 89 

convidou o Gerente Administrativo e Financeiro o Sr. MARCELO BELÉM para que 90 

realizasse a apresentação. O gerente tomou a palavra e deu início a explanação ao plenário 91 

demonstrando os dados de despesas e receitas do CAU/MA realizados no ano de 2021 92 

bem como um comparativo entre o projetado com o realizado. Esclareceu que as receitas 93 

do CAU são compostas pelas anuidades de pessoa física e pessoa jurídica, RRTs, Certidões, 94 

taxas, multas e, nos casos de CAUS Básicos, o fundos de apoio do CAU/BR, além das 95 

receitas de investimentos. Foi destacado o aumento de  arrecadação em RRT, o qual 96 

ultrapassou em 47% o previsto, muito em razão da aplicação da Resolução 184 do 97 

CAU/BR que vinculou a destinação do recurso do RRT ao endereço de obra e não mais ao 98 

endereço do profissional, como antes era feito anteriormente. Em continuidade, 99 

apresentou planilhas que continham todas as despesas do CAU/MA mês a mês, e alertou 100 

que tal informação não corresponde ao detalhamento da ação, mas apenas dados 101 

contábeis para subsidiar a análise crítica dos balanços financeiros e patrimonial. Em 102 

análise dos relatórios contábeis concluiu que o resultado, quando comparado a 103 

arrecadação com as despesas realizadas, o ano de 2021 apresentou superávit 104 

orçamentário, financeiro e patrimonial. Questionado pelo plenário, esclareceu as dúvidas 105 

referente aos resultados de superávit e a forma de uso dessa receita. Quanto aos 106 

resultados operacionais de atingimento dos índices, face a um ano em que os diversos 107 

problemas ocasionados com a pandemia do COVID-19 continuaram afetando de forma 108 

significativa a sociedade e a economia do país e, apesar da economia ter apresentado 109 

sinais de recuperação no segundo semestre, as restrições impostas pelos órgãos de 110 

controle da saúde pública impediram e/ou dificultaram a realização de tarefas e ações no 111 

decorrer do exercício, comprometendo de alguma maneira a execução do orçamento e das 112 

ações contempladas no Plano de Ações do CAU/MA. No que tange a obrigatoriedade da 113 

aplicação dos percentuais previstos nos objetivos estratégicos em conformidade com às 114 

Diretrizes estabelecidas para todos os CAU/UF no exercício de 2021, chamou atenção 115 

para os três limites não atingidos pelo CAU/MA: ATHIS - Assistência Técnica em Habitação 116 

de Interesse Social- As ações previstas para esse objetivo foram realizadas na totalidade, 117 

as despesas realizadas foram inferiores em R$ 1.772,59 frete o previsto, o limite  118 

estabelecido de despesas de 2% da RAL (Recita de Arrecadação Líquida) não foi atingido, 119 

e se apresenta com percentual de 1,5% frente a RAL realizada; Comunicação - O CAU/MA 120 

realizou 1,6% da sua RAL em comunicação, abaixo do mínimo estabelecido que é de 3%, 121 
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muito em razão de ter concentrado a maioria das suas ações no final do exercício e em um 122 

espaço de tempo muito curto em decorrência da insegurança em saúde,  realizando 123 

algumas delas conjuntamente, acarretando a diminuição das despesas inicialmente 124 

previstas; Em capacitação O CAU/MA realizou 0,3% do total da Folha de pagamento para 125 

essa finalidade, bem abaixo do mínimo de 2% previsto.  O conselho proveu a participação 126 

de funcionários em um evento de capacitação e estimulou a participação em cursos de 127 

formação em entidades gratuitas como: Pronatec, Escola Virtual do Governo, Fundação 128 

Bradesco e Faculdade Getúlio Vargas. É válido ressaltar das dificuldades encontradas para 129 

a realização de capacitação devido os problemas gerados pelas restrições da pandemia do 130 

COVID19. Por fim, o gerente financeiro ressaltou que a Receita de Arrecadação Líquida 131 

(RAL) do exercício de 2021, que apresentou um acréscimo de 21,4% frente ao orçamento 132 

previsto, representou um pouco mais de 1/5 de receitas quando comparando ao 133 

orçamento previsto. Essa arrecadação elevada, quando da apuração da RAL, e aplicada 134 

como base para a apuração do limites estabelecidos, faz com que eles se apresentem com 135 

percentuais bem menores, ao passo que para despesas temos que obedecer ao que está 136 

determinado em orçamento e não sobre o arrecadado, podendo assim, comprometer 137 

alguns indicadores. Por fim, lembrou que a prestação de contas apresenta parecer 138 

favorável da COAPF-CAU/MA, a qual recomenda a aprovação das contas do exercício de 139 

2021 e, portanto, ela está em condições de ser aprovada pelo plenário do CAU/MA. O 140 

presidente tomou a palavra e colocou a matéria em votação, sendo a prestação de contas 141 

do exercício de 2021 aprovada por unanimidade dos presentes com 04 (quatro) votos 142 

favoráveis, 00 (zero) abstenções e 04 (quatro) ausência. 8.0 ENCERRAMENTO: Nada 143 

mais tendo a tratar, o presidente HERMES DA FONSECA NETO agradeceu a presença de 144 

todos os conselheiros e dos demais presentes e deu por encerrada a sessão às 19:10h 145 

(dezenove horas e dez minutos) do dia 16 (dezesseis) de março de 2022 (dois mil e vinte 146 

dois). Para constar, eu, LUIS FERNANDO SILVA CUTRIM, Gerente Geral do CAU/MA, 147 

lavrei a presente ata que será rubricada em todas as suas páginas e, ao final, assinada por 148 

mim e pelo Presidente ........................................................................................................................................ 149 


