
 

ATA DA 9ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2022 DO CONSELHO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO-CAU/MA, REALIZADA EM 01 DE 
SETEMBRO DE 2022 
 

 

Às 18:00h (dezoito horas), em segunda chamada no dia 01 de setembro 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 09 (nove) 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 (presencial); 8 

Coordenador da CED-CAU/MA FLÁVIO MORAES REGO SALOMÃO; ROBERTO LOPES 9 

FURTADO em titularidade (presencial); CARLA DE AZEVEDO VERAS (virtual); e 10 

CLAUDIA SOPAS ROCHA (presencial); 1.1.1. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: não houve 1.2 11 

CONVIDADOS: Conselheiro Federal Titular pelo CAU/MA MARCELO MACHADO 12 

RODRIGUES (presencial); e Conselheira Federal Suplente pelo CAU/MA GRETE SOARES 13 

PFLUEGER. 1.3. PESSOAL DO CAU/MA: LUIS FERNANDO SILVA CUTRIM, Gerente Geral; 14 

2.0 VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM: Às 18:00h (dezoito horas) o presidente verificou o 15 

quórum de 08 (oito) conselheiros presentes, permitindo assim a abertura dos trabalhos 16 

3.0 ABERTURA: O presidente declarou aberta a 9ª Reunião Plenária Ordinária do 17 

CAU/MA do ano 2022, convidando a todos a ouvirem o Hino Nacional Brasileiro 4.0 18 

LEITURA E DISCUSSÃO DA PAUTA: O presidente HERMES FONSECA leu a pauta, fez os 19 

ajustes necessários e foi aprovado a ordem do dia. 5.0 DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA 20 

ATA DA REUNÃO PLENÁRIA ANTERIOR: O presidente solicitou ao secretário da reunião 21 

a leitura da Ata da 6ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/MA de 2022, que se encontrava 22 

com a equipe técnica do CAU/MA para ajustes e correções, nada foi contestado pelos 23 

presentes, ficando a mesma aprovada por unanimidade. 6.0 APRESENTAÇÃO DE 24 

COMUNICAÇÕES: 6.1 COORDENADORES DAS COMISSÕES PERMANENTES: O 25 

coordenador da Comissão de Ensino e Formação, o conselheiro JOSÉ MARCELO, pediu a 26 

palavra e informou ao plenário que em reunião ordinária da referida comissão foi 27 

aprovada a minuta do Edital da Premiação Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo que 28 

será publicada em breve nos canais de comunicação do CAU/MA. Ato contínuo informou 29 

também de sua participação como representante da CEF-CAU/MA no I Seminário 30 

Nacional de Formação, Atribuições e Atuação Profissional, a realizar-se nos dias 26,27 e 31 

28 de setembro de 2022 na Sede do CAU/SP, que também contará com a Conselheira 32 

Federal membro da CEF-BR a arquiteta e Urbanista Grete Pflueger. O conselheiro 33 

ressaltou que na ocasião do supracitado seminário o CAU/MA apresentará alguns 34 

exemplos de boas práticas de ensino e formação profissional a exemplo da Premiação de 35 

TCC, a Biblioteca Graci Bogea e Ricardo Perez, o Espaço Arquiteto e, como contribuição 36 

externa, o evento contará com a apresentação do Programa Canteiro Escola idealizado e 37 

executado pela Fundação Municipal do Patrimônio Histórico de São Luís-MA em parceria 38 

com a FIEMA, SINDUSCON-MA e SESI. 6.2 PRESIDENTE: não houve. CONSELHEIROS: O 39 

conselheiro ROBERTO FURTADO comunicou ao plenário  o interesse de criar uma série 40 

de entrevista e/ou conversa sobre arquitetura com o Sr. Cleon Furtado e outros arquitetos 41 

contemporâneos  e disponibilizar em um canal do CAU/MA. O plenário foi muito receptivo 42 

a idéia e foi proposto a estruturação de um espaço, com aquisição de equipamentos, para 43 



 

criação de conteúdo sobre arquitetura e urbanismo e outras discussões afins como forma 44 

de registro da memória e difusão de conhecimento.  7.0 ORDEM DO DIA: 7.1 Apreciação 45 

da DELIBERAÇÃO PLENÁRIA AD REFERENDUM Nº 01/2022 DE 27 DE JUNHO DE 46 

2022 que aprovou a 1ª Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/MA 47 

para o exercício de 2022: O presidente HERMES FONSECA convidou o Gerente Geral do 48 

CAU/MA o Sr. FERNANDO CUTRIM para apresentar os termos da Deliberação 49 

supracitada e da 1ª Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/MA. De uso da 50 

palavra o gerente informou ao Plenária que a referida Reprogramação possui parecer 51 

favorável à aprovação da proposta, através da deliberação da Comissão de Orçamento, 52 

Administração, Planejamento e Finanças - COAPF do CAU/MA “DCOCMA Nº 001-02/2022, 53 

realizada em 15 de julho 2022. Em razão da necessidade do cumprimento de prazo 54 

pertinente ao envio da Proposta da 1ª Reprogramação, ela foi aprovada através da 55 

Deliberação AD REFERENDO e está já se encontra homologada nas instância do CAU/BR, 56 

sendo elas pela Comissão de Finanças – CPFI do CAU/BR e pelo Plenário do CAU/BR na 57 

127ª Reunião Ordinária do CAU/BR, realizada no dia 19 de agosto de 2022. Ato seguinte 58 

o Gerente deu início à apresentação dos dados financeiros da 1ª Reprogramação 59 

informando que os ajustes orçamentários têm por base uma análise das atividades e 60 

recurso já usados no primeiro semestre, frente as projeções de recebimento (anuidades, 61 

RRT e Certidões) e despesas para o segundo semestre do exercício. Foi frisado que não 62 

houve supressão ou inclusão de atividades ou projetos, mas apenas uma acomodação das 63 

receitas e despesas em razão de um cenário de arrecadação mais assertivo, atendendo aos 64 

índices estabelecidos pelo planejamento do CAU/BR.  O conselheiro MARCELO 65 

RODRIGUES pediu a palavra e ressaltou a discrepância entre a necessidade financeira 66 

para custeio de despesas operacionais e estruturais e o recebimento do Fundo de Apoio. 67 

Diante o exposto, o presidente colocou a matéria em votação, sendo a mesma aprovada 68 

por unanimidade dentre os presentes, sendo 07 (sete) votos favoráveis 00 (abstenções) e 69 

01(uma) ausências. 7.2 PROJETO DE DELIBERAÇÃO PLENÁRIA SOBRE 70 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS-MA: O 71 

presidente HERMES FONSECA apresentou ao plenário a proposta de criação de um grupo 72 

de trabalho para elaborar uma minuta sobre a manifestação sobre o Plano Diretor do 73 

Município de São Luís-MA. O conselheiro JOSÉ MARCELO pediu a palavra e ponderou que 74 

o texto precisa se afastar de elementos politizados e o momento é para uma discussão 75 

interna sobre o tema. Feitas as ponderações, ficou acordado que o texto deve ter um 76 

caráter técnico, sendo minutado e posteriormente aprovado pelo Plenário. 7.3 PROJETO 77 

DE DELIBERAÇÃO PLENÁRIA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE CEAU – COLÉGIO DE 78 

ENTIDADES DE ARQUITETURA E URBANISMO NO MARANHÃO: O presidente HERMES 79 

FONSECA iniciou a pauta apresentando como é constituído e regulamentado o CEAU, 80 

conforme o Regimento Interno do CAU/MA e o Regimento Geral do CAU. O CEAU – Colégio 81 

de Entidades de Arquitetura e Urbanismo no Maranhão, para os fins previstos no art. 61 82 

da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, considera-se entidade nacional, estadual ou 83 

distrital de arquitetos e urbanistas, a sociedade civil de direito privado sem fins 84 

econômicos ou a organização sindical que esteja em conformidade com os campos de 85 

atuação profissional da Arquitetura e Urbanismo, determinados na referida lei. 86 

Atualmente fazem parte da CEAU Nacional (CAU/BR) as seguintes entidades: IAB 87 

(Institutos dos Arquitetos do Brasil); FNA (Federação Nacional dos Arquitetos e 88 

Urbanistas); ABEA (Associação Brasileira do Ensino de Arquitetura e Urbanismo); AsBEA 89 

(Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura); ABAP (Associação Brasileira de 90 

Arquitetos Paisagistas); e FeNEA (Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e 91 



 

Urbanismo). Ato contínuo o presidente HERMES FONSECA apresentou breve relato do 92 

histórico de criação de algumas entidades no Maranhão e a participação delas na criação 93 

do CAU. Esclareceu que para o devida instauração do CEAU no Maranhão a entidade 94 

precisa cumprir requisitos conforme estabelece o Art. 178 do Regimento Geral do CAU 95 

que dispõe que, para a admissão de entidades nacionais, estaduais ou distritais em CEAU, 96 

a requerente deverá: I – protocolar requerimento de ingresso como membro do CEAU, 97 

acompanhado de documentação comprobatória; II – ser considerada, quanto à forma de 98 

associação, entidade federada, associativa ou de ensino; III – ter ato constitutivo e alterações 99 

devidamente registrados no cartório ou ofício competente; IV – comprovar o efetivo 100 

funcionamento em um período mínimo de carência de 1 (um) ano; V – ser representante de 101 

profissionais da Arquitetura e Urbanismo ou de campos de atuação profissional expressos 102 

no parágrafo único do art. 2° da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010; e VI – receber, 103 

do plenário da respectiva autarquia, deliberação pela aprovação do seu requerimento, com 104 

a devida inclusão e alteração de regimento interno. No Regimento Interno do CAU/MA 105 

estabelece em seu Art. 165 que poderá ser instituído o Colegiado das Entidades Estaduais 106 

de Arquitetos e Urbanistas do CAU/MA (CEAUCAU/MA), como órgão de natureza 107 

consultiva, com atribuição para tratar das questões do ensino e formação e do exercício 108 

profissional, no âmbito desta jurisdição e somente será instituído Colegiado no CAU/MA 109 

com a participação de pelo menos 2 (duas) entidades constituídas no Estado do 110 

Maranhão, atendendo aos requisitos constantes no Regimento Geral do CAU supracitado. 111 

Diante o exposto o presidente esclarece que, desde a implantação do CAU/MA até o 112 

presente momento não há quaisquer solicitações de registro de Entidade no CAU/MA. O 113 

presidente HERMES FONSECA destacou sua preocupação com institucionalização de 114 

algumas entidades como o IAB-MA (Institutos dos Arquitetos e Urbanistas do Maranhão) 115 

que, segundo ele, carece de certa legalidade uma vez que os atos públicos da mesma não 116 

possuem a transparência que a lei e seus regulamentos exigem. A conselheira CARLA 117 

VERAS pediu a palavra e, como membro do IAB-MA, apresentou seus argumentos em 118 

defesa da entidade. O conselheiro federal pelo CAU/MA MARCELO RODRIGUES pediu a 119 

palavra e esclareceu que qualquer relacionamento com entes públicos requer o 120 

reconhecimento de legalidade dos entes e, os atos emitidos por eles, uma vez que 121 

representam uma classe, recaem também sobre o Conselho. Lembrou também que o 122 

conselho é um ente público e precisar cumprir o que a lei exige em seus atos. A conselheira 123 

CARLA VERAS pediu a palavra e se comprometeu a apresentar ao CAU/MA toda a 124 

documentação comprobatória da regularidade do IAB-MA. Por fim, diante o exposto, foi 125 

proposto o projeto de Deliberação Plenária conforme termos que segue: Considerando a 126 

inexistência de pedidos de requerimento ao CAU/MA para ingresso de Entidades no CEAU 127 

Estadual, o Plenário delibera pelo reconhecimento, até a presente data, da inexistência de 128 

CEAU no Maranhão. O presidente colocou a matéria em votação, sendo a mesma aprovada 129 

por 06 (seis) votos favoráveis 00 (abstenções) e 02(duas) ausências. 8.0 130 

ENCERRAMENTO: Nada mais tendo a tratar, o presidente HERMES DA FONSECA NETO 131 

agradeceu a presença de todos os conselheiros e dos demais presentes e deu por 132 

encerrada a sessão às 20:25h (vinte horas e vinte e cinco minutos) do dia primeiro de 133 

setembro de 2022 (dois mil e vinte dois). Para constar, eu, LUIS FERNANDO SILVA 134 

CUTRIM, Gerente Geral do CAU/MA, lavrei a presente ata que será rubricada em todas as 135 

suas páginas e, ao final, assinada por m e pelo Presidente ................................................................. 136 

 

                Hermes da Fonseca Neto                                          Luis Fernando Silva Cutrim 

  Presidente do CAU/MA                                            Gerente Geral do CAU/MA   

 

 

 


