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Hermes Fonseca, presidente do CAU/MA e Luís Plécio, presidente do CREA/MA se
reuniram para discutir termo de mútua cooperação técnica.
A proposta seria de fomentar ações conjuntas de fiscalização e atividades operacionais
referentes ao exercício profissional no que tange as atividades de arquitetura e
urbanismo e engenharia no âmbito do estado do Maranhão.

Professora adjunta IV da FAU e do Programa de Pós-graduação em
Desenvolvimento Socioespacial e Regional - PPDSR da UEMA,
Doutora em Urbanismo pelo PROURB - UFRJ , Mestre em
Desenvolvimento Urbano pela UFPE, Esp. em Metodologia do Ensino
superior - UEMA e Graduação em Arquitetura e Urbanismo pela
Universidade Santa Úrsula-RJ. Exerceu cargos de Diretora do curso de
Arquitetura, Pró-Reitora de Extensão e Assessora da Cooperação
Internacional.  Atualmente possui diretório de pesquisa no CNPQ
com ênfase nos seguintes temas: Ideários Urbanos e Linguagens
Arquitetônicas, Redes Urbanas, Territórios, Patrimônio Histórico,
Arquitetura Moderna na Amazônia, Planejamento Urbano Moderno e
Formação das Cidades (São Luís e Alcântara) e Conselheira Federal
suplente do CAU/MA com atuação na Comissão de Ensino Federal.

1ª Reunião da Comissão de Ensino e Formação do CAU/MA com os coordenadores de
curso de Arquitetura e Urbanismo do Maranhão discutiu a criação de agenda institucional
para avaliar as demandas e oportunidades para estimular a valorização do ensino e
desenvolvimento profissional, a visita nas faculdades de arquitetura e urbanismo antes
do cadastro, além de ações em prol do aperfeiçoamento do exercício da Arquitetura e
Urbanismo e formação dos profissionais.

A equipe de Fiscalização do CAU/MA apurou indícios de irregularidade em obras denunciadas em
cinco bairros da capital maranhense. As denúncias foram realizadas pela plataforma pública do
Sistema de Comunicação e Informação do CAU – SICCAU.
Durante a averiguação, foram constatados indícios de irregularidade do exercício profissional,
entre eles: casos sem documentos de RESPONSABILIDADE TÉCNICA no local relacionadas às
atividades que estavam sendo executadas e ausência de placas de obra.

O presidente do CAU/MA, Hermes Fonseca e o presidente do
SINDUSCON-MA, Fábio Nahuz, se reuniram com o
superintendente da FIEMA, César Miranda, para discutir a
criação do Comitê de Engenharia e Arquitetura a ser formado
por entidades e órgãos relacionados à construção civil.
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