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Às dezessete horas e dezessete minutos do dia quatorze de junho de dois mil e 1 

dezessete, na sede do CAU/TO, situado na Quadra 103 sul, Rua SO-05, Lote 12, Salas 2 

04 e 05, Palmas – TO, reuniu-se o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins 3 

– CAU/TO em sua Sessão Ordinária nº 62, convocada pela Presidente do CAU/TO 4 

Arquiteta e Urbanista Joseisa Martins Vieira Furtado. Presente o senhor 5 

Conselheiro Estadual Titular Arquiteto e Urbanista Giovanni Alessandro Assis 6 

Silova  e o Conselheiro Federal Titular Arquiteto e Urbanista Luís Hildebrando 7 

Ferreira Paz. Presentes também os Conselheiros Estaduais Suplentes Arquitetos e 8 

Urbanistas Sr. Artur Máximo Souza, Sra. Joseliene de Sá da Silva, Riknelson 9 

Pereira Luz e Andherson Prado Campos. Falta justificada dos Conselheiros 10 

Estaduais Titulares Arquitetos e Urbanistas Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves, 11 

Nourival Batista Ferreira e Adriana Dias. Presentes também a Gerente 12 

Administrativa e Financeira do CAU/TO Sra. Sirley Rodrigues Silva, o Gerente 13 

Técnico do CAU/TO Sr. Matozalém Sousa Santana, o Assessor Jurídico do 14 

CAU/TO Sr. Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues e a Assessora de Comunicação 15 

do CAU/TO Srta. Samara Martins. A sessão foi iniciada pela Presidente do CAU/TO 16 

Arquiteta e Urbanista Joseisa Martins Vieira Furtado dando as boas vindas e 17 

iniciando com a inversão dos itens da pauta, pela campanha de valorização do 18 

arquiteto. Enfatizou que é uma oportunidade de mostrar para a sociedade a nossa 19 

responsabilidade social e ambiental e não continuar apresentando o arquiteto como um 20 

decorador, que é o que acontece em todas as mostras e exposições. Samara propôs 21 

uma exposição de fotos e maquetes no final do ano. Artur acrescentou que tem um 22 

grupo de “whatzap” há pouco mais de um ano chamado “Café com Arquiteto” que já 23 

está esboçando um projeto, inclusive com patrocínio, de uma espécie de mostra, uma 24 

galeria de arte, no hall do shopping, aberta a todos que queiram participar. Consistiria 25 
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na apresentação de um banner, uma maquete física e vídeo apresentando projetos 26 

diversificados voltados a temas pré-definidos. O tema deverá ser definido a partir de 27 

um problema concreto proposto, nada apenas estético. Riknelson propôs que seja feito 28 

um concurso com premiação. Samara lembrou que o CAU BR já fechou a campanha 29 

do dia do arquiteto no final de ano e esta será feita nas revistas de arquitetura, que é 30 

um público que já tem consciência da importância do arquiteto. Joseisa disse que o 31 

ideal seria nós fazermos uma campanha separadamente desta Mostra, possivelmente 32 

com “outdoors”. Samara respondeu que “outdoor” não é um bom investimento 33 

porque o custo é alto e não dá tanto retorno. Hildebrando acrescentou que apesar de 34 

ser contra, certa vez numa campanha conseguiram-se dez “outdoors” e teve uma ótima 35 

repercussão.  Riknelson completou que no caso de fixar uma marca isso é válido, mas 36 

a nossa campanha é de formação e conscientização e nesse caso esta mídia não 37 

resolve. Artur teve a ideia de investir todos os recursos na produção de vídeos e sua 38 

divulgação nas redes sociais. Giovanni pediu a palavra para emitir a opinião de que 39 

fora a questão de repercussão, os “outdoors”  ainda são responsáveis pela 40 

poluição visual da cidade, e acredita que o CAU não deve investir em algo que vá 41 

contra a arquitetura e o urbanismo.  Samara disse que foi feita pesquisa e a média para 42 

produção de um mês destes vídeos é de dois mil reais. Giovanni considera que o 43 

CAU/TO tem condições de criar ele mesmo “web banners” e “posts”; já os vídeos 44 

podem ser terceirizados. Dando continuidade, foi antecipada pauta do julgamento dos 45 

Processos;  ficou decidido que para o processo 321288/2015 Artur Máximo Sousa será 46 

relator e para o processo CB 0055/2017 o senhor Riknelson Pereira Luz será relator,  os 47 

quais serão julgados na próxima Plenária. Ato contínuo, quanto ao próximo item, após 48 

indicações e contatos, ficaram definidos os seguintes nomes para a Comissão Eleitoral 49 

do CAU/TO: Membros Titulares – Elen Oliveira Vianna, Yane Cristina Vieira Lopes e 50 

Juliana Fernandes Cunha; Membros Suplentes – Luciene Dias Pereira da Costa, 51 
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Aymee Katherine Vidovix e Lucídio Gomes Avelino Filho, os quais foram aprovados 52 

por unanimidade pelo Plenário. Em seguida, Luís Hildebrando pediu a palavra para 53 

falar sobre o Hospital Infantil, cujos funcionários solicitaram o projeto de melhoria da 54 

recepção. Após conversa com o diretor do hospital, descobriu-se que o prédio é 55 

alugado, portanto o máximo que se pode fazer é na pintura e no mobiliário. A ideia era 56 

fazer algo parecido com o Hospital de Fortaleza, que redefiniram todo o “layout”, com 57 

a participação de diversos arquitetos e artistas plásticos. No daqui, os desenhos 58 

poderiam ser de motivos do cerrado. Além disso, há a proposta de se fazerem 59 

desenhos autografados para as mulheres pintarem os panos de prato, cuja venda é 60 

voltada para o hospital. Joseisa completou que dar um nome para este grupo de mães 61 

como “Mães do hospital infantil” ajuda a sensibilizar e divulgar a venda. Luís 62 

Hildebrando concluiu que o que é mais interessante é a geração de mídia espontânea 63 

que isto acarreta. Dando prosseguimento, Joseisa procedeu aos informes da 64 

presidência: 1) Sobre as propostas em andamento da Sede do CAU: quanto à 65 

assembleia, disseram que precisam emitir alguns documentos, o que denotou um certo 66 

desinteresse por parte do Estado; quanto ao lote na Teotônio, está pendente uma 67 

burocracia de documentação entre o SPU e o Estado, devolvendo o lote para a União, 68 

para que possam doar ao CAU/TO. 2) Sobre a Lei de Assistência Técnica, lembrar das 69 

ações propostas de envolver o Ministério Público e o TCE para fortalecer a efetividade 70 

junto aos gestores, e com a Caixa Econômica também, para que esta Lei chegue até a 71 

sociedade. Sem nada mais a acrescentar, às vinte horas e trinta e cinco minutos foi 72 

declarada encerrada a 62ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e 73 

Urbanismo do Tocantins – CAU/TO. Para constar, eu, Dalma Cristante Sant’ Anna, 74 

secretária da Presidência, lavrei a presente ata que será rubricada e assinada por mim e 75 

pela senhora Presidente em exercício para que se produzam os efeitos legais.  76 

_________________________________ 

Joseisa Martins Vieira Furtado 

Presidente CAU-TO 

______________________________

Dalma Cristante Sant Anna 
Secretária da Presidência 


