
 

 

 

ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO, 

REALIZADA DIA 18 DE JANEIRO DE 2016. 
 

Aos dezoito dias do mês de Janeiro de 2016, às 19h00min, na sede do Conselho de 1 
Arquitetura e Urbanismo do Maranhão – CAU/MA, localizado na Rua dos Abacateiros II, 2 
Lojas 3 e 4, Ed. Rio Anil, nº 1, São Francisco, nesta cidade de São Luís-MA, sob a 3 
presidência do Arquiteto e Urbanista HERMES DA FONSECA NETO, foi iniciada esta 4 
reunião plenária. Presentes os Senhores Conselheiros Arquitetos e Urbanistas: 5 
GILVANDRO FERNANDES OLIVEIRA, ROBERTO LOPES FURTADO, GRETE SOARES 6 
PFLUEGER e Presentes também nesta Plenária a Conselheira Federal MARIA LAÍS DA 7 
CUNHA PEREIRA, os Conselheiros Arquitetos e Urbanistas Suplentes, VITOR HUGO DOS 8 
SANTOS PLUM e MARCIO HENRIQUE SMITH FONSECA, o Gerente Geral do CAU/MA o Sr. 9 
MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA BELÉM, e o Gerente Técnico do CAU/MA o Arquiteto e 10 
Urbanista Sr. RAIMUNDO NONATO NUNES RAMOS. Constatado o número regimental de 11 
Conselheiros presentes, o Presidente saudou a todos e abriu os trabalhos convidando a 12 
Conselheira GRETE SOARES PFLUEGER para secretariar esta reunião que prontamente 13 
aceitou. Continuando os Trabalhos, o Presidente agradeceu a presença de todos e 14 
apresentou os assuntos a serem tratados nessa plenária, os quais foram encaminhados 15 
oportunamente a todos por meio de instrumento de convocação. O Presidente informou 16 
que a Ata da reunião anterior encontrava-se na pasta de cada um, solicitando sua 17 
apreciação para posterior votação. Após apreciação e respectivos comentários sobre a 18 
Ata, o presidente a submeteu aprovação pelos conselheiros, não havendo nenhuma 19 
observação por parte dos presentes, à ata foi aprovada por unanimidade. Dando 20 
seqüência aos trabalhos, o presidente HERMES DA FONSECA NETO informou a todos os 21 
presentes que precisava ausentar-se, e entregou a presidência da Plenária ao 22 
Conselheiro Arquiteto e Urbanista o Sr. ROBERTO LOPES FURTADO que retomou a 23 
pauta e em seguida passou a relatar os documentos recebidos, listando-os para 24 
conhecimento de todos:  Ofício 717/2015, da lavra do SINDUSCON-MA, onde se discutiu 25 
sobre o evento ocorrido em 21 de dezembro de 2015, referente a Exposição e 26 
Treinamento do Licenciamento Urbanístico Digital da Prefeitura de São luís/MA; 27 
Convite EREA Ilhas – Cidade de Alcântara, da lavra da Federação Nacional dos 28 
Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, referente a participação do CAU/MA em evento 29 
dia 21 de Janeiro de 2016, onde foi decidido quais assuntos seriam abordados pelo 30 
CAU/MA no evento, e a nomeação do Gerente de Fiscalização, Sr. Luís Fernando Silva 31 
Cutrin, como palestrante e representante do CAU/MA no evento. Continuando, o 32 
presidente apresentou aos participantes, o Relatório de Atividades da Fiscalização de 33 
competência Dezembro/2016, da lavra da Gerência de Fiscalização, Sr. Luís Fernando 34 
Silva Cutrin, demonstrando as ações desenvolvidas pelas Analistas de Fiscalização do 35 
CAU/MA no período de 01 a 31 de dezembro de 2015. O Presidente ROBERTO LOPES 36 
FURTADO, continuando os assuntos a serem tratados nessa Plenária, apresentou a todos 37 
o “Calendário das Reuniões Plenárias de 2016” e o “Calendário das Reuniões das 38 
Comissões de 2016”, onde foram devidamente acolhidas e aprovadas pelos presentes 39 
por unanimidade; desse modo, foi apresentado para apreciação da plenária, o “Plano de 40 



 

 

Ação 2016 do CAU/MA” já aprovado pelo CAU/BR, plano esse que trata as diretrizes e a 41 
distribuição do orçamento de 2016 do CAU/MA. Foi solicitado pelo Presidente 42 
ROBERTO LOPES FURTADO, a apreciação, por parte dos membros do conselho 43 
presentes a mesa, de uma apresentação da Tecnologia BIM (Building Information 44 
Modeling) na Arquitetura e Urbanismo, a apresentação foi realizada pelo Conselheiro 45 
Suplente o Sr. ROGÉRIO HENRIQUE FRAZÃO LIMA onde expôs as nuanças e a 46 
importância dessa nova tecnologia para uso na Arquitetura em todo o mundo. Logo após 47 
a apresentação, O Sr. Rogério solicitou a plenária, apoio do CAU/MA na participação de 48 
um especialista no assunto, o Sr. LUIZ AUGUSTO CONTIER, na realização de uma 49 
palestra para os Arquitetos e Urbanistas e alunos da área em nossa cidade. Os membros 50 
presentes, aprovaram por unanimidade o apoio do CAU/MA no evento, com participação 51 
ativa na divulgação, inscrições, e cessão do local a ser realizado o evento. Nada mais 52 
tendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada esta 53 
Plenária e para constar eu, GRETE SOARES PFLUEGER , Secretária desta reunião, lavrei a 54 
presente Ata, que depois de lida aos presentes, posta em votação e aprovada por todos 55 
vai assinada por quem de direito. São Luís, 18 de Janeiro de 2016. 56 

 

ROBERTO LOPES FURTADO 

Presidente 

 

 

 

 

GRETE SOARES PFLUEGER  

Secretária 

 

 

 

 


