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Fonte: Portal da Transparência do CAU/MA
https://transparencia.cauma.gov.br/?page_id=2477

Hermes da Fonseca Neto
Presidente do CAU/MA

presidente@cauma.gov.br

Titular

Lúcio Flávio Paiva e Paiva 
Vice-Presidente do CAU/MA

luciofppaiva@gmail.com

Titular

Roberto Lopes Furtado 
roberto_furtado@uol.com.br

Suplente

Ana Carolina Leda Alves Da Costa
carollacosta@gmail.com

Suplente

Renato Teixeira e Silva
renato@rlarquitetos.com.br

Suplente

Ricardo Lopes Furtado
ricardofurtadoarquitetura@yahoo.com.br

Titular

O conselheiro do CAU/MA é o profissional eleito como

representante dos arquitetos e urbanistas do Estado do

Maranhão de acordo com atos normativos do CAU/BR.

O conselheiro titular e seu respectivo suplente de conselheiro

assinam os termos de posse na reunião plenária do CAU/MA,

convocada para este fim, com efeitos a partir do primeiro dia

do mandato para o qual foram eleitos.

O exercício do cargo de conselheiro do CAU/MA é honorífico.

Os mandatos de conselheiro titular e de suplente de

conselheiro terão duração de 3 (três) anos, iniciando-se em

1° de janeiro do primeiro ano, e encerrando-se em 31 de

dezembro do terceiro ano do mandato para o qual foi eleito,

sendo permitida apenas uma recondução para o mesmo

mandato.

Dentre as diversas competências e atribuições do conselheiro

destacamos:

• cumprir e fazer cumprir a legislação federal, o

Regimento Geral do CAU, as resoluções, as deliberações

plenárias e os demais atos normativos baixados pelo

CAU/BR, e os atos baixados pelo CAU/MA;

• cumprir e fazer cumprir o Código de Ética e Disciplina

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil;

• desempenhar as funções próprias do cargo e as que lhe

forem cometidas pelo Plenário;

“Quem é Quem” Conselheiros Titulares e Suplentes
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Claudiceia Silva Mendes
claudiceiamendes@hotmail.com

Suplente

Nayanne Barros Feques
nayanne_barros@hotmail.com

Suplente

Marcus Gusmão Ferreira Santos Silva
mgarquiteturamg@gmail.com

Suplente

Carla de Azevedo Veras
carla_veras@hotmail.com

Titular

Claudia Sopas Rocha
claudiasopas@yahoo.com.br

Titular

Claudio Henrique Ferro Freire
arquiteto@claudioferro.com.br

Titular

Alex Oliveira de Souza
alexodes@gmail.com

Titular

José Marcelo do Espírito Santo
jmesantos@gmail.com

Titular

Flávio Moraes Rego Salomão
salomao.ad@gmail.com

Titular

Acyr de Sousa Carvalho Filho
acyrcarv@hotmail.com

Suplente

Francisca Rejane Alves Ribeiro
rejane.arq@hotmail.com

Suplente
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