CAU/TO

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Tocantins

Ata da 49ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho
de Arquitetura
e Urbanismo do Tocantins,
realizada em 15 de março de 2016, na sede do
CAU/TO, em Palmas - TO.

1

As dezenove horas e vinte e quatro minutos do dia quinze de março de dois mil e

2

dezesseis, na sede do CAU/TO, situado na Quadra 103 sul, Rua SO-05, Lote 12, Salas

3

04 e 05, Palmas - TO, reuniu-se o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins -

4

CAU/TO em sua Sessào Ordinária n° 49, convocada pela Presidente do CAU/TO

5

Arquiteta e Urbanista Joseisa Martins Vieira Furtado. Presentes os (as) senhores (as)

6

Giovanni Alessandro Assis Silva, Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, Nourival

7

Batista Ferreira, Adriana Dias; a senhora Conselheira Estadual Suplente Arquiteta e

8

Urbanista Joseliene de Sá da Silva. Presentes também a Gerente Administrativa e

9

Financeira do CAU/TO senhora Sirley Rodrigues Silva, a srtas. Assessoras Jurídica e

10

de Comunicação do CAU/TO a Lorena de Faria e Samara Pereira Martins. A sessão

11

foi iniciada pela Presidente do CAU/TO Arquiteta e Urbanista Joseisa Martins Vieira

12

Furtado dando as boas vindas e realizando a leitura da pauta da reunião. Cadu pediu a

13

palavra para solicitar que sejam trazidas para o início da reunião as votações, pois ele

14

necessita ir embora às 2 lh. Joseisa disse que a pauta da reunião por ser curta, iria dar

15

tempo e Cadu concordou. Após a leitura das atas e alguns pedidos de alteração, foram

16

aprovadas por unanimidade as atas da 8 Reunião Plenária Extraordinária e da 48

17

Reunião Plenária Ordinária do CAU/TO. Com relação ao que foi deliberado na reuinão

18

anterior, Joseisa perguntou em que ponto estava a redação de nota que seria feita e

19

enviada ao CAU/BR sobre a abertura de novos cursos de arquitetura em faculdades

20

particulares no Tocantins. Giovanni pediu a palavra para informar que, em reunião da

21

CEF ocorrida hoje à tarde, deliberou-se enviar um memorando à assessoria de

22

comunicação do CAU/TO, solicitando a produção de nota informativa, em forma de

23

gráficos, que facilita a visualização e entendimento a ser divulgada no site. Assim que

24

ele receber o texto, enviará aos emails dos Conselheiros para conhecimento. Lorena

25

prosseguiu explicando os 6 tópicos que devem constar na nota: 1) levantamento anual

26

de novos registros de arquitetos e urbanistas no Conselho nos últimos cinco anos; 2)

a
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27

levantamento de todos os estudantes formados no estado; 3) levantamento de todos os

28

estudantes arquitetos e urbanistas formados no estado do Tocantins que realizaram o

29

registro aqui no CAU/TO; 4) levantamento de arquitetos urbanistas que não se

30

formaram no Tocantins mas realizaram registro aqui; 5) distribuição de arquitetos

31

urbanistas por município; 6) relação de arquitetos em cada município em comparação ao

32

número de habitantes, por meio de mapa informativo. Joseisa perguntou se a nota vai

33

ser enviada à CEF/CAU/BR. Giovanni explicou que não, apenas iremos informar no

34

site do CAU/TO, visto que legalmente não temos instrumentos para cobrar nada.

35

Samara completou que será uma matéria informativa. Joseisa prosseguiu explicando

36

porque considera a possibilidade de enviar este texto ao CAU/BR, pois, mesmo sem

37

termos poder legal, seria uma forma indireta de nós mostrarmos que temos acesso aos

38

dados. Giovanni disse que eles já têm acesso a estas informações. Joseisa continuou

39

dizendo

40

CEF/CAU/BR sobre o fato de não podermos participar diretamente do processo, e ele

41

respondeu que é para se evitar direcionamentos, que se estando de dentro pode-se

42

aproveitar da situação e direcionar. E ao dizer a ele que nós gostaríamos participar, ele

43

disse que nós podemos nos manifestar, mostrando interesse em participar. Adriana

44

questionou a respeito da ideia de se realizar uma videoconferência, com as outras CEFs

45

dos outros CAU/UF para se criar um documento único, e levar ao CAU/BR a nossa

46

insatisfação em relação a não sermos consultados nestas questões. Giovanni respondeu

47

que isto não foi discutido nesta última reunião. Sirley acrescentou que também se pode

48

levar isto ao Fórum de Presidentes, fazendo assim uma ação conjunta. Carlos Eduardo

49

completou que isto precisa então ser articulado antes do próximo Fórum. Sugeriu que

50

primeiramente se providenciasse o contatos das CEFs, para se iniciar um contato com

51

eles sobre isso. Adriana continuou dizendo que o interessante seria conseguir o telefone

52

e "whatzzap" para iniciar a discussão pelo grupo. Após isto, antes de iniciar o próximo

que

no

último

Fórum

de

Presidentes

conversou
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item, Sirley esclareeeu sobre o problema do pagamento das diárias das reuniões da

54

CPUA. que fora assunto na reunião anterior, em que ela não estava presente. Disse que

55

a CPUA foi uma Comissão criada na mesma Plenária em que foi aprovada a Proposta

56

Orçamentária para 2016, logo não havia um Plano de Ação para esta Comissão. Não foi

57

reservado orçamento para ela, não havendo como pagar. Não é falta de dinheiro, apenas

58

não foi programado. Assim que for criado o Plano de Ação, pode-se retirar da reserva

59

de contingência e direcionar a ela. Sirley explicou que nesse momento, a CPUA terá

60

verba para as diárias das reuniões, não podendo ter outros gastos. Joseliene falou sobre

61

a importância de dois ou três membros da Comissão irem ao Seminário Nacional da

62

CPUA que ocorrerá em Brasília dias 12 e 13 de abril. Sirley explicou que diante do que

63

foi dito, e com planejamento, é possível ir um membro, de preferência o coordenador.

64

Adriana sugeriu que Joseliene fosse, visto que ela não poderá ir. Em seguida iniciou-se

65

o segundo item da pauta, e Carlos Eduardo procedeu à leitura dos relatórios de

66

prestação de contas de janeiro e fevereiro de 2016. Após votação, foram aprovadas por

67

unanimidade as prestações de contas de janeiro e fevereiro de 2016.

68

dando continuidade á pauta. Lorena informou sobre a possibilidade de um convênio a

69

ser firmado entre MPE/TO e CAU/TO visando ao projeto "Propriedade Legal", o qual

70

dará acesso a um sistema que permitirá uma melhor fiscalização e em troca o CAU/TO

71

deverá promover três eventos anuais de conscientização social e a abertura e

72

acompanhamento de processos ético-disciplinares em desfavor de profissionais que

73

estiverem atuando de forma ilegal nos loteamentos irregulares. Após isto, Joseisa

74

iniciou o informe da presidência comunicando o convite feito ao CAU/TO pelo Centro

75

de Direitos Humanos (CDHP) para participar de reunião dia 8 de abril, às 9h, na qual

76

será discutida uma proposta de enfrentamento ao MATOPIBA. Após considerações, os

77

Conselheiros decidiram participar e definiram o nome da professora Márcia Camargo

78

para representar o CAU/TO, em virtude de estar lidando diretamente com as questões
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79

ambientais. Caso ela não possa participar, será enviado outro representante. Em seguida,

80

foi iniciado o último item da pauta, referente ao Processo 107282/2014 CEDEP, o qual,

81

por ser sigiloso, não constará nesta ata. Às vinte e uma horas e quarenta e dois minutos

82

foi declarada encerrada a 49 Sessão Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e

83

Urbanismo do Tocantins - CAU/TO. Para constar, eu, Dalma Cristante Sant Anna,

84

Secretária da Presidência, lavrei a presente ata que será rubricada e assinada por mim e

85

pela senhora Presidente para que se produzam os efeitos legais.

a

Joseisa Marfins Vieira Furtado
Presidente CAU-TO

Dalma Cristante Sant Anna
Secretária da Presidência
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a

LISTA DE PRESENÇA DA 49 REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA
15 de março de 2016

Conselheiros Titulares
Nome
Joseisa Martins Vieira Furtado
Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves
Giovanni Alessandro Assis Silva
Nourival Batista Ferreira
Adriana Dias

Conselheiros Suplentes
Nome

Assinatura

Eber Nunes Ferreira
Artur Máximo Souza
Joseliene de Sá da Silva
Riknelson Pereira Luz
Andherson Prado Campos

Convidados
Nome

Assinatura
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