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CHAPA 01-TO
Candidatos:
MATOZALÉM SOUSA SANTANA (Titular) e CARLOS EDUARDO CAVALHEIRO GONÇALVES (suplente)

 SILENIO MARTINS CAMARGO (Titular) e THAMISE BEZERRA SILVA (suplente)
 LUIS HILDEBRANDO FERREIRA PAZ (Titular) e THAISY JOKASTHA MOURA (suplente)

 ARTUR MÁXIMO SOUZA (Titular) e FLAVIO DALLA COSTA (suplente)
 JOSELIENE DE SA DA SILVA (Titular) e TAVYLLA PEREIRA SILVA COELHO (suplente)

 LUCIO MILHOMEM CAVALCANTE PINTO (Titular) e VALERIA ERNESTINA DE OLIVEIRA (suplente)
 NATANAEL FERREIRA FONTES (Titular) e FERNANDA BRITO DE ABREU (suplente)

 ANDHERSON PRADO CAMPOS (Titular) e AURI EVERTON DE ABRAHAO FERES (suplente)
 

Obs. Veja a síntese de currículos de cada candidato após o plano de trabalho.

Plano de trabalho:
Motivados fortemente por um desejo de edificar uma nova gestão à frente do CAU/TO, reunimos um grupo de
colegas arquitetos e urbanistas, dos mais diversos segmentos e de diferentes regiões do Tocantins, para assumir a
missão de zelar pelos direitos dos profissionais e pugnar pela boa prática da arquitetura e urbanismo. Acreditamos
que a mescla de nomes mais experientes aliada ao dinamismo e energia dos mais jovens seja a fusão ideal para
enfrentar os desafios contemporâneos e dar rumo próspero à profissão. Procuramos na nossa composição,
isentar-nos de eventuais parcerias comprometedoras ou controversas e que porventura viessem atingir
negativamente a coletividade. Neste momento de escolha daqueles que irão compor e dirigir o Conselho, em que
toda a comunidade de arquitetos e urbanistas terá a oportunidade de debater, refletir e decidir pelo melhor modelo
de gestão, apresentamos, na forma de compromisso, os seguintes eixos norteadores: 1. FAVORECER a
valorização profissional por meio de campanhas permanentes e comunicação eficiente; 2. BUSCAR
desburocratizar e tornar mais rápidos os trâmites administrativos de aprovação de projetos junto aos órgãos de
controle e fiscalização; 3. COMBATER com rigor a prática ilegal da Arquitetura e do Urbanismo; 4. MELHORAR a
compreensão do papel da Arquitetura e do Urbanismo junto à sociedade, aos estudantes e aos profissionais; 5.
DEFENDER a aplicação dos instrumentos legais voltados às políticas urbanas e habitacionais sob a ótica da
sustentabilidade e da inclusão social; 6. DIALOGAR com os cursos de Arquitetura e Urbanismo maneiras de
melhorar a qualidade do ensino e formação; 7. COMPOR com as demais entidades de classe um colegiado em
prol de ações integradas.

Candidatos a conselheiro federal e suplente:
MATOZALÉM SOUSA SANTANA ( TITULAR )



Currículo : Matozalém Sousa Santana, formado pela Universidade Federal do Tocantins (2012),
cursa especialização em Reabilitação Ambiental Sustentável, Arquitetônica e Urbanística (UNB) e
Desempenho das Edificações Habitacionais (PUC-GO). Atualmente é professor substituto no curso
de engenharia civil (UFT), membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e de
Habitação; da Comissão Especial de Revisão do Plano Diretor; e da Comissão de Revisão do
Código de Obras de Palmas/TO. Colaborou no planejamento de revisão do Plano Diretor de
Desenvolvimento Sustentável de Gurupi/TO, atuou como professor convidado/voluntário por três
semestres no curso de arquitetura e urbanismo (UFT). Tem vasta experiência na área de legislação
profissional adquirida desde a entrada no CREA/TO, mediante concurso público (2006). Foi pioneiro
na implantação do CAU no Tocantins (2012) e desde então atua na gerência técnica e de
fiscalização. Integra, com outros dois colegas, escritório particular.

CARLOS EDUARDO CAVALHEIRO GONÇALVES ( SUPLENTE )

Currículo : Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário - Católica de
Santa Catarina - Jaraguá do Sul (2001), Pós graduação em Infra Estrutura Urbana pela
Universidade Federal do Tocantins (2006) e mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela
Universidade de Brasília (2009). Atualmente é proprietário do escritório de arquitetura Cadu
Cavalheiro Arquitetos LTDA e também leciona no curso de Arquitetura e Urbanismo do CEULP
ULBRA. Tem experiencia em Patrimônio Histórico e Ambiental através de trabalhos realizados para
o Programa Monumenta (2007 -2009) e contratos firmados em parcerias entre IPHAN e UNESCO.
Possui experiencia na elaboração de projetos de arquitetura e complementares e acompanhamento
de obras, com acervo de Edifícios Multifamiliares, Comerciais, de uso Misto, residências
unifamiliares, projeto de interior e paisagismo. Conhecimento de ferramentas computacionais para
elaboração de maquetes 3D, renderização, videos animados, tratamento de imagens e tecnologia
BIM.

Candidatos a conselheiros estaduais e suplentes:
1 . SILENIO MARTINS CAMARGO ( TITULAR )



Currículo : Arquiteto e Urbanista, formado pela Fundação Universidade Católica de Goiás (1994),
com especialização em Planejamento Urbano Regional (Lato Sensu) pela ULBRA Canoas (2002) e
especialização em Planejamento Urbano Ambiental (Lato Sensu) pela UFT (2006) Fundador da SC
Arquitetura e Consultoria Ltda. em 1997 ainda em funcionamento. Elaborou e Coordenou Planos
Diretores no Brasil (Tocantins e Maranhão) e em Angola (Províncias de Malanje: CIdades de
Cacuso, Kaculama, Kangandala e Kalandula) atuou em diversos projetos arquitetônicos residenciais,
comerciais, institucionais e industriais. Na área de sustentabilidade,projetou a sede de vários
parques ecológicos no Tocantins, onde utilizou técnicas sustentáveis,e também a futura sede da
SEMA do TO Em Urbanismo, já atuou em parcelamento urbano, tendo projetado mais de 200.000
lotes em cidades de mais de 10 estados brasileiros e alguns loteamentos em Angola. Em 1998 foi
vice presidente do IAB - TO e Por dois mandatos foi conselheiro do CREA-TO.

1 . THAMISE BEZERRA SILVA ( SUPLENTE )

Currículo : Arquiteta e Urbanista. Formada pela Universidade Federal do Tocantins em 2012. Sócia
da empresa Bezerra & Colauto. Atua em Palmas-To na área de projetos e avaliação de imóveis.

2 . LUIS HILDEBRANDO FERREIRA PAZ ( TITULAR )

Currículo : Graduado em arquitetura pela UNISINOS-RS, 1988. Pós-Graduado em Planej. e
Desenv, Ambiental, UFF, 1993, Mestre em Arquitetura e Urbanismo 2009, UNB. Professor da
UNITINS, 1996-2003, e UFT, de 2003-2006, Vice Pres. CREA-TO, 1999. Pres.do IAB-TO, 2000-
2003. Dir. de Planej. Territorial da SEDUH, de Palmas-TO, 2005-2008. Dir. de Projeto da SEHAB/TO,
2010. Dir. de Desenv. Urbano da SCIDADES, 2014, .Diretor de Planejamento Urbano da SEDRUH,
2015 a 2016, Suplente do Cons. Superior, do IAB/TO. Conselheiro Federal. do CAU/BR, pelo
Tocantins, 2015-2017.

2 . THAISY JOKASTHA MOURA ( SUPLENTE )



Currículo : Arquiteta Urbanista, graduada pela Universidade Federal do Tocantins (2012). Foi
Diretora de Habitação em cargo comissionado na Prefeitura Municipal de Guaraí (Maio de 2015 à
Dezembro de 2016), coordenando durante o período de direção a 6ª Conferência Municipal das
Cidades realizada em Guaraí. Atuou como vice-presidente no Conselho Municipal de Habitação e
como integrante da equipe técnica no processo da elaboração do Plano Diretor de Guaraí.
Atualmente possui escritório de arquitetura próprio, realizando na cidade de Guaraí e região projetos
arquitetônicos residenciais, comerciais e públicos, além de projetos de paisagismo, urbanismo e
interiores.

3 . ARTUR MÁXIMO SOUZA ( TITULAR )

Currículo : Desde 2009 atua na Arquitetura com a elaboração de projetos nos estados do Tocantins,
Pará, Goiás e Distrito Federal. Abriu seu primeiro escritório de projetos em 2009 e desde então,
além das atividades de arquiteto, atua em questões administrativas e empreendedoras na
Arquitetura. Possui pós graduação em Gestão Empresarial pela FGV, e investe muito tempo no
desenvolvimento de ferramentas para valorização profissional. Atualmente se dedica em unir a
classe dos arquitetos e diminuir as desigualdades de mercado.

3 . FLAVIO DALLA COSTA ( SUPLENTE )

Currículo : Flavio Dalla Costa, Arquiteto Urbanista formado pela Universidade de Cruz Alta / RS
(UNICRUZ) no final de 2003. Desde então atua na elaboração de projetos nos estados do Tocantins,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Goias. Atuou na iniciativa pública durante o ano de 2005 a
2010, mais especificamente na Secretaria de Estado da Educação e Cultura do Tocantins, onde
desenvolvia projetos de novas escolas, assim como reformas e ampliações de unidades escolares
existentes. Nos dois últimos anos de Secretaria coordenou o setor de fiscalização de obras daquela
Secretaria. De 2010 até o presente momento administra um escritório de arquitetura onde elabora
projetos de edificações residenciais, comercias e industriais. Possui experiencia na lei de licitações
(8.666/93) e na norma de desempenho (NBR 15.575/2013). Também atua como auditor especialista
para certificação da PBQP H.

4 . JOSELIENE DE SA DA SILVA ( TITULAR )



Currículo : Joseliene de Sá da Silva, graduada pela Universidade Católica de Goiás (1995), com
especialização em desenvolvimento sustentável pela FLACAN (2006), atualmente faz parte do
quadro de funcionários do Estado do Tocantins, atuante no IAB – TO desde 2000, é suplente de
conselheiro da atual gestão do CAU/TO, membro da Comissão de Politica Urbana e Ambiental do
CAU/TO (CPUA), membro do Conselho Desenvolvimento Urbano e de Habitação e da Comissão
especial de revisão do Plano Diretor do Município de Palmas. Atua como arquiteta e urbanista,
responsável técnica pela empresa Care Consultoria LTDA, nas áreas de projetos, prestações de
serviço e consultorias.

4 . TAVYLLA PEREIRA SILVA COELHO ( SUPLENTE )

Currículo : Tavylla Pereira Silva Coelho, formada pela Universidade Federal do Tocantins, atua
como arquiteta e urbanista em escritório particular no desenvolvimento de projetos de arquitetura
residencial, comercial, institucional e de interiores. Coordena projetos de inclusão social junto às
comunidades carentes e instituições filantrópicas de Palmas/TO.

5 . LUCIO MILHOMEM CAVALCANTE PINTO ( TITULAR )

Currículo : Arquiteto e Urbanista, formado pela Fundação Universidade do Tocantins (2001), com
curso de mestrado (Stricto Sensu) em Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal do
Tocantins (2012). Funcionário efetivo da Prefeitura de Palmas (desde 2005), coordenou projetos de
habitação de interesse social e de regularização fundiária. Participou do processo de elaboração de
diferentes planos setoriais da Prefeitura Municipal de Palmas – Plano Diretor Participativo, Política
Habitacional do Município e Plano Local de Habitação Social. Foi coordenador do Plano de
Regularização Fundiária Sustentável de Palmas e conselheiro do Conselho de Desenvolvimento
Urbano de Palmas. Como arquiteto e urbanista autônomo, participou da elaboração de planos
setoriais, projetos habitacionais e de regularização fundiária para diversas cidades.

5 . VALERIA ERNESTINA DE OLIVEIRA ( SUPLENTE )



Currículo : Arquiteta e Urbanista, formada pela Fundação Universidade do Tocantins (2003) com
especialização em Planejamento Urbano e Ambiental pela Universidade Federal do Tocantins
(2007). Funcionária pública desde 2000 trabalha nas áreas de engenharia de tráfego, sistema de
transporte público e mobilidade na Prefeitura de Palmas. Participou do processo de elaboração do
Plano Diretor Participativo e da Reestruturação do Transporte Coletivo de Palmas, atualmente faz
parte da equipe de revisão sobre o tema Mobilidade Urbana e vem desenvolvendo diretrizes para a
elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Palmas. Desde 2004 atua na área de Arquitetura
elaborando projetos residenciais e comerciais no estado do Tocantins, entre o período de 2009 a
2012 trabalhou em empresa de Engenharia como coordenadora de obras públicas e privadas nos
estados do Tocantins e Minas Gerais. Além das atividades de servidora pública e arquiteta, concluiu
em 2017 o curso de Direito pela Faculdade Católica do Tocantins.

6 . NATANAEL FERREIRA FONTES ( TITULAR )

Currículo : NATANAEL F. FONTES, 44anos. AV. FILADELFIA 909, ARAGUAÍNA TO CAU: A37595-
0 FONE (63)3412-5262 - (63)99280-2728 E-mail: arquitetonatanfontes@gmail.com FORMAÇÃO
Arquitetura e Urbanismo, UFT- Universidade Federal do Tocantins, 01/2002. Desenho Téc. e
Industrial, SENAI,1994. Computação gráfica, PROSYSTEM, BRASILIA, 1997. Estabelecido em
Araguaína a 14 anos. Atuo no Tocantins, Pará, Maranhão e Goiás. Proprietário da Construtora
FONTES & FONTES LTDA. Premiado nacional e internacionalmente em arquitetura.

6 . FERNANDA BRITO DE ABREU ( SUPLENTE )

Currículo : Mestranda em Ciências do Ambiente pela Universidade Federal do Tocantins - UFT,
Especialista em Arquitetura e Paisagem pela Universidade Nove de Julho - São Paulo (2008),
Graduada em Desenho Industrial pela Universidade Federal do Maranhão - UFMA (2005) e em
Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual do Maranhão - UEMA (2004). Atualmente é
professora do curso de Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Luterano de Palmas -
CEULP/ULBRA. Participa da equipe técnica da Rede de Monitoramento do Cidadão - RMC em
formação na cidade de Palmas e atua também com a temática sobre acessibilidade. Arquiteta e
Urbanista autônoma, atua na área com ênfase em projeto de arquitetura e suporte técnico a obras.
Lecionou no Instituto Federal de Educação do Tocantins - IFTO, Campus Palmas, pelo
Departamento de Construção Civil, como professora substituta, no período de Março 2014 a Julho
de 2015.

7 . ANDHERSON PRADO CAMPOS ( TITULAR )



Currículo : Arquiteto e Urbanista graduado pela Fundação Universidade Federal do Tocantins, pós
graduado pela Universidade Castelo Branco no curso MBA lato sensu em Gestão Eficaz de Obras e
Projetos. Atuante na área de projetos de arquitetura e urbanismo além de gestão de obras de
pequeno e médio porte na capital do Estado do Tocantins e em cidades próximas. Também como
professor especialista na Universidade Luterana do Brasil Campus de Palmas ( CEULP), bem como
professor substituto na Universidade Federal do Tocantins. Conselheiro suplente do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo na gestão atual.

7 . AURI EVERTON DE ABRAHAO FERES ( SUPLENTE )

Currículo : Arquiteto e Urbanista graduado pela Universidade Federal do Tocantins - UFT (2006),
Especialista em Engenharia e Gestão do Transporte pelo IEP/Facimab e acadêmico do curso de
Engenharia Civil pelo Centro Universitário de Gurupi, Auri Feres atua em seu escritório com
planejamento, projeto e execução de obras desde 2007. Participou da revisão do Plano Diretor de
Desenvolvimento Sustentável de Gurupi, como arquiteto responsável e atualmente é Professor das
cadeiras de Projeto de Arquitetura e Desenho Técnico do curso de Engenharia Civil da Fundação
Unirg.
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