Ata da 58ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins,
realizada em 23 de janeiro de 2017, na sede do
CAU/TO, em Palmas – TO.
1

Às dezessete horas e trinta e quatro minutos do dia vinte e três de janeiro de dois mil e

2

dezessete, 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 Sessão Ordinária nº 58, convocada pela Presidente do CAU/TO

5

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

6

Conselheiros (as) Estaduais Titulares Arquitetos e Urbanistas Carlos Eduardo

7

Cavalheiro Gonçalves e Nourival Batista Ferreira. Presentes também os

8

Conselheiros Estaduais Suplentes Arquitetos e Urbanistas Sr. Artur Máximo Souza,

9

Sra. Joseliene de Sá da Silva e Sr. Andherson Prado Campos. Faltas justificadas do

10

Sr. e Sra Conselheiros Estaduais Titulares Arquitetos e Urbanistas Giovanni

11

Alessandro Assis Silva e Adriana Dias. Presentes também a Gerente Administrativa e

12

Financeira do CAU/TO Sra. Sirley Rodrigues Silva, o Gerente Técnico do CAU/TO

13

Sr. Matozalém Sousa Santana, o Assessor Jurídico do CAU/TO Sr. Andrelson

14

Pinheiro Portilho Rodrigues e a Assessora de Comunicação do CAU/TO Srta.

15

Samara Martins. A sessão foi iniciada pela Presidente do CAU/TO Arquiteta e

16

Urbanista Joseisa Martins Vieira Furtado dando as boas vindas e realizando a leitura

17

dos itens da pauta. Em seguida, iniciei o primeiro item, realizando a leitura da ata da 57ª

18

Reunião Plenária Ordinária. Após algumas alterações, todos aprovaram a mesma. Em

19

seguida, expliquei sobre a necessidade do aumento da remuneração pela função

20

gratificada que a Secretária da Presidência desempenha como assistente administrativa

21

desde 2015. A proposta é que a remuneração passará de R$500,00 (Quinhentos reais)

22

para R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) devido ao aumento das atribuições e falta

23

de reajuste no ano anterior. Foi aprovado por unanimidade o aumento da remuneração

24

da função gratificada da empregada pública efetiva Dalma Cristante Sant Anna. Ato

25

contínuo, Carlos Eduardo realizou a leitura e explicação do relatório de prestação de
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contas. Feito isso, foi aprovada por unanimidade a prestação de contas do mês de

27

dezembro de 2016. Ato contínuo, Matozalém deu continuidade à pauta e iniciou o item

28

dos projetos do planejamento estratégico. Sobre o Projeto “CAU em Movimento”, disse

29

que, para o primeiro semestre, pretendem-se fazer visitas integradas nos municípios,

30

principalmente os do interior, para fiscalização e também levar informes e prestação de

31

serviços do Conselho, como coleta biométrica etc. Seria um CAU “itinerante”. A ideia

32

é, como definido com o Cadu, mais à frente, unir essas intervenções com o

33

“Debatetura”, ampliando-o. Os municípios atendidos serão Araguaína, Paraíso, Guaraí,

34

Colinas, Porto Nacional e Gurupi. Para o segundo semestre, pode-se ampliar para

35

Natividade e Dianópolis. Sobre o “Debatetura”, ficou decidido então, uma edição para

36

estas cidades do interior, começando por Araguaína com data provável para início de

37

março. Para Palmas, serão duas edições, a primeira prevista para 27 de abril, junto com

38

o SEBRAE, que irá divulgar seu curso e a segunda edição em setembro. Em maio será

39

em Gurupi, Falta definir as outras data de Araguaína e Colinas e Guaraí. “Sobre os

40

“Vídeos Institucionais” Carlos sugeriu que gravássemos esses vídeos aqui mesmo, para

41

minimizar os custos. A Camila poderia desenvolver a arte, ajudaríamos a fazer o roteiro.

42

Existem programas que ensinam a fazer tutoriais. Daí poderia se colocar o link no site

43

do SICCAU para um vídeo no youtube. Artur pediu a palavra para dizer que dividir as

44

tarefas na execução disso não dará certo. Tem que centralizar com alguém que possa

45

realizar tudo. Carlos Eduardo disse que se deve entrar em contato com o Éber, para

46

saber melhor como fazer o vídeo piloto. Ficaram responsáveis o Cadu, Andherson e

47

Matuza. Dando continuidade, Sirley disse que faltam mais dois projetos. O “Bom

48

projeto, boa arquitetura”, não está definido se este será o nome. Andherson pediu a

49

palavra para dizer que, a esse respeito, já foi enviada a lista em agosto passado com os

50

nomes dos órgãos públicos, mas, no entanto, precisará ser atualizada, pois mudou.

51

Acrescentou que poderá ser incluído o sistema “S” que também é licitante no Estado.
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Andherson comprometeu-se de encaminhar a lista atualizada até o dia 10 de fevereiro.

53

Sirley perguntou ao Artur se pode confirmar a mesma data para ele enviar a lista dos

54

escritórios de arquitetura e ele concordou. Sirley acrescentou que, sobre a elaboração do

55

material do tipo “cartilha” para os arquitetos, empresas e sociedade conscientizando-os

56

sobre a importância de se contratar arquitetos, de se haver projeto etc, haverá a etapa de

57

contratação de empresa que realizará, por isso deve ser determinado o prazo.

58

Matozalém acrescentou que serão necessários pelo menos sessenta dias. Andherson

59

sugeriu elaborar o material no primeiro semestre e agendar as visitas no segundo

60

semestre. Todos os conselheiros concordaram com o prazo até trinta de junho para a

61

elaboração deste material. E Joseisa explicou sobre o projeto “Arquiteto Solidário” que

62

foi realizado, que agregou 30 estudantes no início, mas na execução apenas quatro

63

vieram. Por isso, o projeto foi um pouco frustrante, pois conseguimos construir apenas

64

três brinquedos. i muito pouco. Andherson acrescentou que poderia se vincular à

65

faculdade, na questão de notas ou ainda um banco de horas extras curriculares, com a

66

emissão de certificados. Joseisa propôs então marcar uma reunião com os

67

coordenadores de cursos para viabilizar isso. Joseliene completou que poderia ser na

68

semana de calouros, algum tipo de “trote”. Carlos Eduardo sugeriu na “Semana

69

Acadêmica”. Ficou definido a data de reunião para este projeto dia 14/02 já com os

70

coordenadores dos cursos. Ato contínuo, Joseisa falou sobre o projeto de Lei assistência

71

técnica, que pelo que percebeu será prioridade nos CAU/UF. Sirley explicou que esta é

72

uma determinação do CAU/BR. Joseisa propôs que, primeiramente, seja dado

73

conhecimento disso à Prefeitura, à Caixa, pois ninguém sabe disso, e que eles também

74

se tornem responsáveis por comunicar à comunidade. Samara lembrou o nome do

75

Bismarque. Joseliene sugeriu que não sejam esquecidos os correspondentes da Caixa.

76

Ficou definido que será agendada uma reunião Plenária para o dia 15 de fevereiro

77

exclusivamente para definirmos sobre este projeto da ATHIS e chamaremos o Lúcio
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para nos ajudar. Joseisa comprometeu-se de ligar para ele. Dando seguimento, Joseisa

79

pediu que Carlos Eduardo passasse os informes do Fórum de Presidentes. Carlos

80

Eduardo comunicou: 1) a respeito da NBR, que não está incluindo os arquitetos na

81

questão da perícia; 2) a respeito das diárias no TCU. Eles estão questionando as meias-

82

diárias em situações em que não ocorre deslocamento; 3) e sobre o aumento das

83

anuidades, o que gerou muitas críticas o CAU/BR pediu que cada CAU esclareça que

84

está sendo cumprida a Lei Federal. Ato contínuo, Sirley lembrou que precisamos

85

aprovar o calendário das reuniões ordinárias na próxima Plenária. Carlos Eduardo

86

disse que ainda não sabe como ficará seu horário na faculdade, mas, assim que definido,

87

avisará. Em seguida, Andherson iniciou o último item da pauta, relatando sobre o

88

ofício que será enviado pela CPUA/CAU/TO e CEDU/OAB solicitando os projetos de

89

Lei polêmicos que serão votados na Câmara esta semana. Samara se comprometeu a

90

entrar em contato com vereador da oposição para consegui-los com mais rapidez

91

enquanto envia-se o ofício. Sem nada mais a acrescentar, às vinte horas e dezesseis

92

minutos foi declarada encerrada a 58ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho de

93

Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – CAU/TO. Para constar, eu, Dalma Cristante

94

Sant’ Anna, secretária da Presidência, lavrei a presente ata que será rubricada e assinada

95

por mim e pela senhora Presidente em exercício para que se produzam os efeitos legais.

_________________________________
Joseisa Martins Vieira Furtado
Presidente CAU-TO

___________________________________
Dalma Cristante Sant Anna
Secretária da Presidência
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