
 

ATA DA 6ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2022 DO CONSELHO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO-CAU/MA, REALIZADA EM 08 DE 
JUNHO DE 2022 
 

 

Às 18:00h (dezoito horas), em segunda chamada no dia 08 (oito) de junho do ano de 2022 1 

(dois mil e vinte dois), reuniu-se o Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 2 

do Maranhão-CAU/MA de forma híbrida – virtual (plataforma Microsoft Teams) e 3 

presencial (sede localizada em São Luís-MA) em Sessão Ordinária número 06 (seis) de 4 

2022 (dois mil e vinte dois). 1.0 PRESENÇAS:  1.1. MEMBROS EM TITULARIDADE DO 5 

CAU/MA: Presidente HERMES DA FONSECA NETO (presencial); Vice-Presidente e 6 

Coordenador da COAPF-CAU/MA LÚCIO FLÁVIO PAIVA E PAIVA (presencial); 7 

Coordenador da CEF-CAU/MA JOSÉ MARCELO DO ESPÍRITO SANTO (virtual); 8 

Coordenador da CED-CAU/MA CLÁUDIO HENRIQUE FERRO FREIRE (presencial); 9 

RICARDO LOPES FURTADO (presencial); CARLA DE AZEVEDO VERAS (presencial); e 10 

CLAUDIA SOPAS ROCHA (virtual); 1.1.1. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS; FLÁVIO MORAES 11 

REGO SALOMÃO. 1.2 CONVIDADOS: Conselheiro Estadual Suplente pelo CAU/MA 12 

ROBERTO LOPES FURTADO (presencial); Conselheiro Federal Titular pelo CAU/MA 13 

MARCELO MACHADO RODRIGUES (presencial); Arquiteto e Urbanista GUSTAVO 14 

NÁUFEL CAVALCANTE (presencial). 1.3. PESSOAL DO CAU/MA: LUIS FERNANDO SILVA 15 

CUTRIM, Gerente Geral e MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA BELÉM, Gerente Administrativo 16 

e Financeiro; 2.0 VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: Às 18:00h (dezoito horas) o presidente 17 

verificou o quórum de 07 (sete) conselheiros presentes, permitindo assim a abertura dos 18 

trabalhos 3.0 ABERTURA: O presidente declarou aberta a 6ª Reunião Plenária Ordinária 19 

do CAU/MA do ano 2022, convidando a todos a ouvirem o Hino Nacional Brasileiro 4.0 20 

LEITURA E DISCUSSÃO DA PAUTA: O presidente HERMES FONSECA leu a pauta, fez os 21 

ajustes necessários e foi aprovado a ordem do dia. 5.0 DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA 22 

ATA DA REUNÃO PLENÁRIA ANTERIOR: O presidente solicitou ao secretário da reunião 23 

a leitura da Ata da 3ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MA de 2022, que se encontrava 24 

com a equipe técnica do CAU/MA para ajustes e correções, nada foi contestado pelos 25 

presentes, ficando a mesma aprovada por unanimidade. 6.0 ORDEM DO DIA: 6.1 SESSÃO 26 

DE JULGAMENTO – PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR PROTOCOLO SICCAU Nº 27 

835995/2019 – CONSELHEIRO RELATOR: RICARDO FURTADO; (ORIGEM: 28 

COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA): O presidente HERMES FONSECA declara aberta a 29 

sessão de julgamento de processo ético-disciplinar, confirma a presença do denunciante 30 

e ausência do denunciado, informado que todos os conselheiros convocados receberam 31 

previamente o relatório e voto fundamentado e a súmula constando os nomes das partes. 32 

Acrescenta que a omissão ao dever de comunicar o impedimento configura falta grave, 33 

que pode resultar, entre outros, na perda do mandato e esclarece que são causas de 34 

impedimento: possuir interesse direto ou indireto na matéria; ter participado ou vir a 35 

participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto 36 

ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; houver apresentado a 37 

denúncia. Questiona aos presentes sobre a existência de impedimento relacionado ao 38 

processo ético-disciplinar pautado ou se algum conselheiro gostaria de arguir a suspeição 39 

de outro, esclarecendo que são causas de suspeição ter amizade ou inimizade notória com 40 

qualquer das partes com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o 41 

terceiro 3º grau. O presidente HERMES FONSECA passa a palavra ao conselheiro relator 42 

RICARDO FURTADO que fez a leitura da síntese do caso com o voto fundamentado. O 43 



 

presidente retoma a palavra e cita o regramento disposto no art. 50 , § 6º, da Resolução 44 

nº 143, do CAU/BR, e na Deliberação Plenária DPO/RS nº 1294/2021, em se intimaram 45 

as partes, concedendo-lhes o direito de realizar suas manifestações orais, possibilitando 46 

o envio de arquivo de vídeo ou áudio, para apresentação na sessão de julgamento. O 47 

denunciante apresentou manifestação oral sobre o caso o qual relatou os termos do 48 

contrato de prestação de serviço e como foram desenvolvidos os trabalho, ressaltando 49 

sobre a importância do processo na defesa da sociedade pela boa prestação do serviço de 50 

arquitetura e urbanismo. Ato contínuo informou que na justiça comum já foi concluso o 51 

processo e que já tem ganho de causa para o interessado. Encerrada a manifestação da 52 

parte, o presidente, dando  seguimento  nos  termos  do Regimento Interno, dá por iniciada 53 

a discussão pela ordem dos destaques. Ele informa, ainda, que os conselheiros inscritos 54 

poderão fazer uso da palavra por até duas vezes, versando, exclusivamente, sobre a 55 

matéria em discussão, no caso, o conteúdo do relatório e voto fundamentado. O tempo 56 

será de três minutos de cada vez, consecutivos ou não. Além disso, o conselheiro com a 57 

palavra poderá conceder apartes, cujo tempo utilizado será descontado do seu tempo. E o 58 

conselheiro relator poderá fazer uso da palavra sempre que houver necessidade de 59 

esclarecimento, interpelação e contestação. Sem solicitação de fala, o presidente ressaltou 60 

a importância do processo de apuração da denúncia em prol de pugnar pelo 61 

aperfeiçoamento da boa conduta na prestação dos serviços de arquitetura e urbanismo 62 

afim de evitar a generalização, pelo leigo, de que todos o profissionais possuem condutas 63 

inadequadas. Ato contínuo o presidente HERMES FONSECA abre votação nominal,  64 

aprovando a Deliberação Plenária DPOMA” 001-06/2022 pelo acompanhamento do 65 

voto do relator, bem como à da Deliberação “DCED-MA” nº 001-01/2022 da CED-CAU/MA 66 

com 04 (quatro) votos favoráveis, 02 (duas) abstenções e 02 (duas) ausência. 6.2 67 

PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO SOBRE PATRIMÔNIO: O 68 

presidente HERMES FONSECA apresentou ao plenário o convidado arquiteto e urbanista 69 

Gustavo Náufel Cavalcante o qual ao trouxe a mesa a proposta de criação de uma Comissão 70 

de Patrimônio do CAU/MA para auxiliar nos processos de aprovação de projetos juntos 71 

aos órgãos do Estado e Município. O presidente esclareceu sobre os critério de criação de 72 

comissão temporária e a inviabilidade de participação de agentes externos como 73 

membros, conforme prevê o Regimento Interno. Em contrapartida, poderia ser criado um 74 

Grupo de Trabalho, composto por conselheiros e profissionais externos para avaliar a 75 

matéria em questão. Feitas as considerações e um preâmbulo do encaminhamento 76 

proposto, o presidente passou a palavra ao arquiteto e urbanista GUSTAVO 77 

CAVALCANTE o qual relatou os processos de aprovação de projetos em Centros 78 

Históricos e Bens Tombados, ressaltando a subjetividade das metodologias de aprovação, 79 

a carência de cartilhas e manuais norteadoras para o desenvolvimento dos projetos. A 80 

proposta do presidente é a criação de um grupo de trabalho que possa absorver alguns 81 

profissionais que trabalham diretamente no desenvolvimento e aprovação de projetos em 82 

Centros Históricos, para discutir ações de melhoria para classe relacionado ao tema. A 83 

conselheira CARLA VERAS pediu a palavra e fez lembrar sobre a autonomia 84 

administrativa dos órgãos de aprovação, sejam eles Federais, Municipais e Estaduais, não 85 

podendo o CAU intervir em seus critérios e diretrizes processuais. O encaminhamento 86 

possível, segundo ela, seria o de aperfeiçoamento dos profissionais para trabalhar na área. 87 

Ato contínuo lembrou que no Maranhão possui um Fórum de Patrimônio que engloba 88 

diversos profissionais de área e atividades afins.  O conselheiro JOSÉ MARCELO solicitou 89 

a palavra e ressaltou que é válida a preocupação apresentada pelo colega arquiteto 90 

contudo, é imprescindível ter em mente que os órgão de aprovação possuem seções 91 



 

técnicas com profissionais arquitetos e urbanistas e é importe fazer uma memória dos 92 

processos e evolução desses órgãos. Fazendo um resgate dos trabalhos dos diversos 93 

órgãos de aprovação, é de longa data a tentativa de criação de uma legislação comum entre 94 

os Órgãos do Governo Federal, Estadual e Municipal para evitar uma personalização na 95 

análise de projetos. Observou também que é fundamental a discussão do tema em outras 96 

instâncias a fim de aprimorar o relacionamento entre os profissionais projetista e os 97 

órgão de aprovação. O conselheiro federal pelo CAU/MA, MARCELO RODRIGUES, pediu 98 

a palavra e ponderou que as obrigações do CAU são muito amplas, porém existe diversas 99 

dificuldades em absorver todas as demandas externas e internas, sendo imprescindível 100 

distinguir os limites legais para estabelecer um diálogo e uma agenda conjunta para 101 

superar o distanciamento entre os órgãos. 6.3 APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE 102 

GESTÃO DO CAU/MA DO EXERCÍCIO DE 2021: O presidente HERMES FONSECA passou 103 

a palavra ao Gerente Administrativo e Financeiro do CAU/MA MARCELO BELÉM para que 104 

realizasse a apresentação dos resultados do CAU/MA através do Relatório de Gestão de 105 

2021. O gerente tomou a palavra e deu início a apresentação ao plenário, demonstrando 106 

incialmente alguns dados relevantes do Relatório de Gestão do CAU/MA, como os 107 

resultados das ações de fiscalização, atendimento e ações institucionais e, 108 

posteriormente, se ateve a informar a evolução das despesas e receitas do CAU/MA 109 

orçadas em comparação com as realizadas, incluindo receitas correntes como anuidades 110 

de pessoa física e pessoa jurídica, RRTs, Certidões, taxas, multas e fundos de apoio do 111 

CAU/BR, além da indicação das receitas de investimentos frente as aplicações de receita 112 

de capital e receita corrente. O gerente financeiro destacou que os diversos problemas 113 

ocasionados pela pandemia do COVID-19 que continuaram afetando de forma 114 

significativa a sociedade e a economia do país e que, apesar da ter apresentado sinais de 115 

recuperação no segundo semestre, as restrições impostas pelos órgãos de controle da 116 

saúde pública impediram e/ou dificultaram a realização de tarefas e ações no decorrer do 117 

exercício, comprometendo de alguma maneira a execução do orçamento e das ações 118 

contempladas no Plano de Ações do CAU/MA. Ato contínuo informou que o CAU/MA 119 

apresentou acréscimo de 21,4% de arrecadação frente ao orçamento previsto, 120 

representando um pouco mais de 1/5 de receitas quando comparando ao orçamento 121 

planejado e, quando da apuração da RAL – Receita de Arrecadação Líquida aplicada como 122 

base para a apuração do limites estabelecidos, faz com que esses limites se apresentem 123 

com percentuais bem menores, ao passo que para despesas deve ser obedecido ao que 124 

está determinado em orçamento e não sobre o arrecadado, comprometendo a faixa de 125 

enquadramento dos mesmos. Destacou também que o conselho encerrou o exercício de 126 

2021 com 2081 arquitetos e urbanistas ativos e 311 empresas com registros ativos e 127 

7.351 RRTs registradas. Por fim, os conselheiros tiram suas dúvidas sobre alguns dados e 128 

parabenizaram a equipe de planejamento do CAU/MA, ressaltando a importância dessas 129 

informações aos profissionais e a sociedade. 7.0 APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES: 130 

7.1 COORDENADORES DAS COMISSÕES PERMANENTES: não houve. 7.2 PRESIDENTE: 131 

não houve. CONSELHEIROS: O Conselheiro Federal pelo CAU/MA, MARCELO 132 

RODRIGUES registrou aos presentes o seu agradecimento a Caixa Econômica Federal pela 133 

doação dos painel com fotografias da Rua Portugal, Centro Histórico de São Luís, que 134 

agora ambientam a sala de Plenária do CAU/MA e reforça o estreitamento dos laços entre 135 

as instituições. Ato contínuo, lembrou também dos esforços para oferecer aos 136 

profissionais um curso de Avaliação de Custos ministrado pela CAIXA. 8.0 137 

ENCERRAMENTO: Nada mais tendo a tratar, o presidente HERMES DA FONSECA NETO 138 

agradeceu a presença de todos os conselheiros e dos demais presentes e deu por 139 



 

 

                Hermes da Fonseca Neto                                          Luis Fernando Silva Cutrim 

  Presidente do CAU/MA                                            Gerente Geral do CAU/MA   

 

 

 

 

 

 

 

encerrada a sessão às 20:10h (vinte horas e dez minutos) do dia 08 (oito) de junho de 140 

2022 (dois mil e vinte dois). Para constar, eu, LUIS FERNANDO SILVA CUTRIM, Gerente 141 

Geral do CAU/MA, lavrei a presente ata que será rubricada em todas as suas páginas e, ao 142 

final, assinada por m e pelo Presidente ................................................................................................. 143 


