
 
 
 
 

 

ATA DA 6ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2021 DO CONSELHO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANÃO-CAU/MA, REALIZADA EM 02 DE JUNHO 

DE 2021 

 

 

Às 18:15h (dezoito horas e quinze minutos), em primeira convocação, no dia 02 (dois) de 1 

junho 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 3 

(plataforma Microsoft Teams) e presencial, em sua sede localizada em São Luís-MA, em 4 

Sessão Ordinária número 06 (seis) de 2021 (dois mil e vinte um). 1.0 PRESENÇAS:  1.1. 5 

MEMBROS EM TITULARIDADE DO CAU/MA: os conselheiros HERMES DA FONSECA 6 

NETO (presencial); LÚCIO FLÁVIO PAIVA E PAIVA (presencial); RICARDO LOPES 7 

FURTADO (virtual); CLÁUDIO HENRIQUE FERRO FREIRE (virtual); CARLA DE 8 

AZEVEDO VERAS (virtual) 1.1.1. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: CARLA DE AZEVEDO 9 

VERAS em referência a 5º Reunião Plenária Ordinária de 2021, realizada em 06 de maio 10 

de 2021. 1.2 CONVIDADOS: Conselheira Federal Suplentes pelo CAU/MA GRETE 11 

SOARES PFLUEGER (virtual); ROBERTO LOPES FURTADO (virtual); NAYANNE 12 

BARROS FEQUES (virtual). 1.3. PESSOAL DO CAU/MA: LUIS FERNANDO SILVA CUTRIM, 13 

Gerente Geral; MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA BELÉM, Gerente Administrativo e 14 

Financeiro. 2.0 VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: Às 18:15h (dezoito horas e quinze minutos), 15 

o presidente verificou o quórum de 05 (cinco) conselheiros presentes, permitindo assim 16 

a abertura dos trabalhos 3.0 ABERTURA: O presidente declarou aberta a 6 ª Reunião 17 

Plenária Ordinária do CAU/MA do ano 2021, convidando a todos a ouvirem o Hino 18 

Nacional Brasileiro 4.0 LEITURA E DISCUSSÃO DA PAUTA: O presidente HERMES 19 

FONSECA leu a pauta, solicitou inclusão de novo ponto e fez os ajustes necessários 20 

aprovando a nova ordem do dia. 5.0 DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA REUNÃO 21 

PLENÁRIA ANTERIOR: O presidente fez a leitura da Ata da 5ª Reunião Plenária Ordinária 22 

do CAU/MA de 2021, que se encontrava com a equipe técnica do CAU/MA para ajustes e 23 

correções, nada foi contestado pelos presentes, ficando a mesma aprovada por 24 

unanimidade. 6.0 APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES: 6.1 COORDENADORES DAS 25 

COMISSÕES PERMANENTES: não houve. 6.2 PRESIDENTE: o presidente HERMES 26 

FONSECA tomou a palavra e apresentou informações referente a campanha de vacinação 27 

para os profissionais arquitetos e urbanistas, através de pareceria com o sistema FIEMA-28 

SESI e Governo do Estado do Maranhão, com início no dia 04/06/2021 (sexta-feira). O 29 

presidente informou que o comunicado oficial será feto pelo Secretário de Saúde do 30 

Estado do Maranhão, Sr. Carlos Lula, e que cabe ao CAU/MA estabelecer os critérios para 31 

o processo de vacinação da classe. Ato contínuo o presidente informou que o conselho 32 

terá direito a 200 doses por dia, devendo o CAU/MA apresentar a lista dos profissionais a 33 

serem vacinados a cada dia. O plenário discutiu os critérios e a metodologia para a 34 

vacinação, decidindo pela realização de inscrição prévia em plataforma de evento e 35 

posteriormente será criada e dada publicidade da lista de vacinação diária. 7.0 ORDEM 36 

DO DIA: 7.1 REPRESENTAÇÃO DO IAB-MA:  O presidente HERMES FONSECA fez um 37 



 
 
 
 

 

relato sobre as recentes dificuldades de representação institucional do CAU/MA em 38 

determinados assuntos externos envolvendo o Instituto dos Arquitetos do Brasil 39 

Departamento do Maranhão -IAB MA. Explanou sobre a boa relação institucional existente 40 

entre o CAU/MA e o Sistema FIEMA/  SESI/ SESC e SINDUSCON e ressaltou o 41 

protagonismo da vacinação envolvendo o Governo do Estado Maranhão e a FIEMA onde 42 

o CAU/MA já tinha iniciado e acordado a vacinação dos arquitetos e urbanista como 43 

integrantes da cadeia da construção civil, restando apenas alinhar a operacionalidade 44 

logo, o CAU/MA ainda aguardava um retorno oficial para dar publicidade da ação de 45 

vacinação, esclareceu o presidente.  Ato contínuo o presidente fez um resgate das ações 46 

do IAB-MA que, segundo ele, foram realizadas sem qualquer legitimidade de 47 

representação institucional, caracterizando possível prática de falsidade ideológica. O 48 

presidente relatou caso recente em que o IAB-MA fez postagem sobre a existência de 49 

ponto de vacinação para COVID-19 voltado para arquitetos e urbanista em que ação 50 

resultou em transtorno para o agente do Estado que organizava o processo por se tratar 51 

de um “fura fila”. Por fim, o presidente questionou à conselheira CARLA VERAS sobre a 52 

autora a supracitada postagem e por qual motivo a postagem seguinte não continha o logo 53 

do IAB-MA. O presidente abriu a palavra para conselheira CARLA VERAS que iniciou 54 

parabenizando o presidente pela ação de vacinação dos profissionais arquitetos e 55 

urbanistas junto ao SINDUSCON e destacou que em seu entendimento o CAU/MA e o IAB-56 

MA são instituições distintas com “lutas” distintas. Ato contínuo esclareceu que o IAB-MA 57 

faz um trabalho que o CAU não faz e não está habilitado a fazer e que não pode deixar de 58 

agir. A conselheira afirmou que o IAB-MA existe e que está com sua documentação em dia, 59 

e que a demora em alguns documentos deriva de dificuldades financeiras em razão de 60 

poucos sócios pagantes. Sobre o questionamento do presidente a conselheira informou 61 

que o primeiro post foi feito em computador e o segundo em outro, onde no segundo a 62 

pessoa que fez não tinha disponível o logo do IAB-MA. Do ponto de vista da conselheira 63 

não há nenhuma questão grave na publicidade supracitada passível de discussão e que 64 

não existe conflito do IAB-MA com o CAU/MA. O presidente HERMES FONSECA tomou a 65 

palavra e relembrou que a situação posta é reincidente e solicitou colocar em votação no 66 

plenário uma manifestação do CAU/MA esclarecendo os fatos ocorrido sobre a vacinação 67 

contra COVID-19 dos profissionais arquitetos e urbanistas. O conselheiro ROBERTO 68 

FURTADO pediu a palavra e ponderou que de fato houve um problema de desinformação 69 

que causou um caos com a possibilidades de muitos profissionais terem se vacinando 70 

furando fila pois não era o dia de vacinação para essa categoria e a apuração desses fatos 71 

não compete somente ao CAU/MA, mas dos órgãos do Estado e cabe ao conselho emitir 72 

uma nota pública no qual esclarece não houve, por parte do conselho, nenhuma 73 

desinformação que provocasse desordem e que cabe à Secretaria de Saúde do Estado a 74 

responsabilidade pela gestão do processo de vacinação. Ato contínuo explanou sobre o 75 

processo de negociação para vacinação dos profissionais junto a FIEMA e Secretaria de 76 

Saúde do Estado. Por fim, feitas as considerações dos demais conselheiros, o presidente 77 

colocou em votação a proposta de nota pública do CAU/MA sobre os fatos ocorridos, 78 

sendo a mesma aprovada por unanimidade dos presentes com 05 (cinco) votos 79 



 
 
 
 

 

 

                Hermes da Fonseca Neto                                          Luis Fernando Silva Cutrim 

  Presidente do CAU/MA                                            Gerente Geral do CAU/MA   

 

 

 

 

favoráveis, 00 (zero) abstenções e 03 (três) ausências. 7.2. APRESETAÇÃO DO 80 

RELATÓRIO DE GESTÃO DO CAU/MA DO EXERCÍCIO DE 2020: O presidente HERMES 81 

FONSECA passou a palavra ao Gerente Administrativo e Financeiro do CAU/MA 82 

MARCELO BELÉM para que realizasse a apresentação dos resultados do CAU/MA através 83 

do Relatório de Gestão de 2020. O gerente tomou a palavra e deu início a apresentação ao 84 

plenário, demonstrando incialmente alguns dados relevantes do Relatório de Gestão do 85 

CAU/MA, como os resultados das ações de fiscalização e atendimento e, posteriormente, 86 

se ateve a informar a evolução das despesas e receitas do CAU/MA orçadas em 87 

comparação com as realizadas, incluindo receitas correntes como anuidades de pessoa 88 

física e pessoa jurídica, RRTs, Certidões, taxas, multas e fundos de apoio do CAU/BR, além 89 

da indicação das receitas de investimentos frente as aplicações de receita de capital e 90 

receita corrente. O gerente financeiro destacou que o CAU/MA obedeceu aos índices de 91 

execução orçamentária e financeira dos seus projetos e atividades, bem como o limite de 92 

gasto com pessoal. Ato contínuo lembrou que com o advento da maior crise sanitária em 93 

nosso país, decorrentes da pandemia do COVID-19, foi necessário repensar as prioridades 94 

e a forma como desenvolver nossos trabalhos essenciais. A criatividade e a mudança de   95 

paradigmas nunca foram tão exigidas como nesse período. Ainda que o número de 96 

registros de atividades de arquitetura e urbanismo tenha sido menor, se comparado com 97 

o exercício anterior, o CAU/MA teve bom resultado financeiro, muito em decorrência do 98 

empenho na busca de recuperação de créditos de exercício anteriores, representando um 99 

valor de 14,4% da receita total do exercício de 2020 e um aumento de 190% em relação 100 

ao exercício de 2017. Soma-se a esse resultado um incremento de receita de RRTs em 101 

aproximadamente 17%, em decorrência da aplicação da Resolução do CAU/BR nº 184, a 102 

qual estabelece que o CAU/UF pertinente para receber a(s) taxa(s) e, se for o caso, a multa 103 

é o Estado de jurisdição do endereço da obra ou serviço, objeto do contrato registrado no 104 

respectivo RRT, proposta esse oriunda da presidência do CAU/MA. Destacou também que 105 

o conselho encerrou o exercício de 2020 com 1776 arquitetos e urbanistas e 272 106 

empresas com registros ativos. Por fim, os conselheiros tiram suas dúvidas sobre alguns 107 

dados e parabenizaram a equipe de planejamento do CAU/MA, ressaltando a importância 108 

dessas informações aos profissionais e a sociedade 8.0 ENCERRAMENTO: Nada mais 109 

tendo a tratar, o presidente HERMES DA FONSECA NETO agradeceu a presença de todos 110 

os conselheiros e dos demais presentes e deu por encerrada a sessão às 20:00h (vinte 111 

horas) do dia 02 (dois) de junho do ano de 2021 (dois mil e vinte um). Para constar, eu, 112 

LUIS FERNANDO SILVA CUTRIM, Gerente Geral do CAU/MA, lavrei a presente ata que 113 

será rubricada em todas as suas páginas e, ao final, assinada por mim e pelo Presidente ..... 114 


