
 
 
 
 

 

ATA DA 7ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2021 DO CONSELHO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANÃO-CAU/MA, REALIZADA EM 05 DE 

AGOSTO 2021 

 

 

Às 18:20h (dezoito horas e vinte minutos), em primeira convocação, no dia 05 (cinco) de 1 

agosto 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 (sede localizada em São Luís-MA), em Sessão 4 

Ordinária número 07 (sete) de 2021 (dois mil e vinte um). 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 CED-CAU/MA FLÁVIO MORAES REGO SALOMÃO 8 

(presencial); Coordenador da CEF-CAU/MA JOSÉ MARCELO DO ESPÍRITO SANTO, 9 

(presencial); RICARDO LOPES FURTADO (presencial); 1.1.1. AUSÊNCIAS 10 

JUSTIFICADAS: ALEX OLIVEIRA DE SOUZA; CLÁUDIO HENRIQUE FERRO FREIRE em 11 

referência a 6º Reunião Plenária Ordinária de 2021, realizada em 02 de junho de 2021. 12 

1.2 CONVIDADOS: Conselheiro Federal Titular pelo CAU/MA MARCELO MACHADO 13 

RODRIGUES (presencial); Conselheira Federal Suplentes pelo CAU/MA GRETE SOARES 14 

PFLUEGER (virtual); Conselheira suplente pelo CAU/MA ANA CAROLINA LEDA ALVES 15 

DA COSTA; 1.3. PESSOAL DO CAU/MA: LUIS FERNANDO SILVA CUTRIM, Gerente Geral; 16 

MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA BELÉM, Gerente Administrativo e Financeiro. 2.0 17 

VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: Às 18:20h (dezoito horas e vinte minutos), o presidente 18 

verificou o quórum de 05 (cinco) conselheiros presentes, permitindo assim a abertura dos 19 

trabalhos 3.0 ABERTURA: O presidente declarou aberta a 7 ª Reunião Plenária Ordinária 20 

do CAU/MA do ano 2021, convidando a todos a ouvirem o Hino Nacional Brasileiro 4.0 21 

LEITURA E DISCUSSÃO DA PAUTA: O presidente HERMES FONSECA leu a pauta, fez os 22 

ajustes necessários e foi aprovado a nova ordem do dia. 5.0 DISCUSSÃO E APROVAÇÃO 23 

DA ATA DA REUNÃO PLENÁRIA ANTERIOR: O presidente fez a leitura da Ata da 6ª 24 

Reunião Plenária Ordinária do CAU/MA de 2021, que se encontrava com a equipe técnica 25 

do CAU/MA para ajustes e correções, nada foi contestado pelos presentes, ficando a 26 

mesma aprovada por unanimidade. 6.0 APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES: 6.1 27 

COORDENADORES DAS COMISSÕES PERMANENTES: não houve. 6.2 PRESIDENTE: o 28 

presidente HERMES FONSECA tomou a palavra e informou sobre a última reunião 29 

presencial do FÓRUM DE PRESIDENTES que aconteceu simultaneamente com as 30 

programações do CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARQUITETURA no Rio de Janeiro-RJ 31 

entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. O presidente informou que a reunião contou com 32 

a participação da Presidente do CAU/BR, Nádia Somekh, e por se tratar da primeira 33 

reunião presencial, foi muito importante para a integração dos novos presidentes dos 34 

CAU/UF. Dentre as principais pautas, foi tratado os novos valores de aporte ao Centro de 35 

Serviços Compartilhados – CSC e os aportes do Fundo de Apoio aos CAUs Básicos. O 36 

presidente destacou que o Fundo de Apoios aos CAUs vem diminuindo gradativamente ao 37 



 
 
 
 

 

longo dos anos, enquanto as despesas e demandas internas só aumentam, não permitindo 38 

assim os investimentos necessários para qualificar as atividades finalísticas do conselho. 39 

O presidente passou a palavra ao conselheiro federal pelo CAU/MA MARCELO 40 

RODRIGUES que relatou fatos ocorridos na Reunião Plenária Ordinária do CAU/BR onde 41 

na oportunidade, ele solicitou pedido de vista referente a prosta de aumento das despesas 42 

do CSC- Centro de Serviços Compartilhados. Ato contínuo, apresentou dados e 43 

argumentos para o supracitado pedido e as consequências do referido aumento nas 44 

atividades e orçamento dos CAUs Básicos, evidenciando a importância de assumir essa 45 

pauta administrativa junto ao CAU/BR, comentou o conselheiro. Ato contínuo o 46 

conselheiro destacou também que, embora alguns temas que permeiam a sociedades 47 

possuam valor em suas essências, isso não pode se sobrepor a ações e discussões dentro 48 

do conselho que possuem amparo em sua função legal na defesa e valorização da 49 

arquitetura e urbanismo e a proteção da sociedade como política profissional. Entre as 50 

pautas em que o conselho precisar se debruçar o conselheiro destacou: aplicação e 51 

cumprimento do salário-mínimo profissional; Educação a Distância – EAD para o curso 52 

superior em arquitetura e urbanismo; Atribuições compartilhas com outras profissões 53 

regulamentadas que só podem ser sanadas através de Resolução Conjunta e que está 54 

vinculada à Comissão de Harmonização, não tendo, até o momento, apresentado 55 

quaisquer propostas para dirimir o conflito.  Por fim, diante das pautas elencadas, o 56 

conselheiro Marcelo Rodrigues sugeriu ao Plenário do CAU/MA que formulem propostas 57 

e encaminhamentos sobre os temas, discutidos através de comissões específicas, 58 

temporárias ou grupos de trabalhos, para serem levados ao Plenário do CAU/BR. 7.0 59 

ORDEM DO DIA: 7.1 DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO EDITAL PRÊMIO TCC 2021 - 60 

REGULAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE 61 

ESTUDANTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DO 62 

MARANHÃO:  O presidente HERMES FONSECA passou a palavra ao conselheiro JOSÉ 63 

MARCELO coordenador da Comissão de Ensino e Formação – CEF do CAU/MA que é 64 

responsável pela apresentação de uma minuta do regulamento para premiação dos 65 

Trabalhos de Conclusão de Curso a ser promovido pelo CAU/MA no exercício de 2021. O 66 

conselheiro informou que o documento se encontra parcialmente concluso mais ainda 67 

carece de algumas adequações e assim, solicitou mais tempo para a devida formatação 68 

dos pontos pendentes. Ato contínuo o conselheiro destacou que os pontos faltantes são 69 

de caráter operacionais e solicitou que seja ali definido um calendário para assim 70 

estabelecer um cronograma da ação.  Feitas as colocações e ponderações por parte do 71 

plenário, decidiu-se por unanimidade dos presentes a ampliação do prazo para conclusão 72 

da minuta a ser apreciada posteriormente pelo plenário. 7.2. INDICAÇÃO DOS 73 

INDICADOS AO PRÊMIO "COMENDA DE HONRA E RECONHECIMENTO CLEON 74 

FURTADO": O presidente HERMES FONSECA apresentou conjuntamente com o 75 

conselheiro JOSÉ MARCELO uma breve memória da referida premiação e após o relato o 76 

conselheiro supracitado apresentou proposição de alguns nomes de arquitetos e 77 

urbanistas para a apreciação do plenário. Na oportunidade da discussão, foram apontados 78 

alguns profissionais que faleceram em razão da pandemia do COVID-19, bem como alguns 79 
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  Presidente do CAU/MA                                            Gerente Geral do CAU/MA   

 

 

 

 

 

nomes que morrem em outras circunstâncias anteriores a essa ocorrência, sendo 80 

proposto e aprovado no plenário a criação de uma menção in memoriam desses 81 

profissionais como forma de homenageá-los. Em continuidade ao ponto em pauta, feitas 82 

as devidas proposições, ficou estabelecido a verificação por parte dos conselheiros José 83 

Marcelo e Grete Pflueger se é cabível a indicação do Tolentino Ribeiro da Silva e um 84 

suposto profissional residente no Asilo Mendicidade para compor a premiação em 85 

questão  e por fim, foi apresentado a seguinte composição dos homenageados ao Prêmio 86 

“Comenda de Honra e Reconhecimento Cleon Furtado”: Marlene Oliveira (in memoriam); 87 

Danilo Rocha (in memoriam); Reinaldo Marques (in memoriam); Carlos Alberto Santos; 88 

Clayton Carvalho; Ricardo Laender Perez; Maria de Lurdes; e Ronald de Almeida Silva. 89 

Assim, feitas as considerações dos conselheiros, o presidente colocou em votação a 90 

proposta, sendo a mesma aprovada por unanimidade dos presentes com 05 (cinco) votos 91 

favoráveis, 00 (zero) abstenções e 03 (três) ausências. 7.2. PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE 92 

CONCURSO DE PROJETO "PARADA DE ÔNIBUS" - ORIGEM:  SECRETARIA MUNICIPAL DE 93 

INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E PROJETOS ESPECIAIS - SEMISPE DE SÃO LUÍS. O 94 

presidente HERMES FONSECA tomou a palavra e informou sobre a proposta em pauta 95 

oriunda da SEMISPE e sugeriu a criação de um grupo de trabalho para avaliar a proposta 96 

e desenvolver os critérios de realização do concurso. O conselheiro federal MARCELO 97 

RODRIGUES pediu a palavra e colocou seu nome a disposição para coordenar os 98 

trabalhos. Ato contínuo o plenário indicou o nome dos conselheiros FLÁVIO SALOMÃO e 99 

RICARDO PERES para compor o grupo de trabalho. Por fim, apresentadas a indicações, o 100 

presidente colocou em votação a criação do grupo de trabalho para criação do Concurso 101 

de Projeto “Parada de Ônibus”, sendo a mesma aprovada por unanimidade dos presentes 102 

com 05 (cinco) votos favoráveis, 00 (zero) abstenções e 03 (três) ausências. 8.0 103 

ENCERRAMENTO: Nada mais tendo a tratar, o presidente HERMES DA FONSECA NETO 104 

agradeceu a presença de todos os conselheiros e dos demais presentes e deu por 105 

encerrada a sessão às 20:20h (vinte horas e vinte minutos) do dia 05 (cinco) de agosto do 106 

ano de 2021 (dois mil e vinte um). Para constar, eu, LUIS FERNANDO SILVA CUTRIM, 107 

Gerente Geral do CAU/MA, lavrei a presente ata que será rubricada em todas as suas 108 

páginas e, ao final, assinada por mim e pelo Presidente ........................................................................... 109 


