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Às dezessete horas e doze minutos do dia oito de março de dois mil e dezessete, na 1 

sede do CAU/TO, situado na Quadra 103 sul, Rua SO-05, Lote 12, Salas 04 e 05, 2 

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

CAU/TO em sua Sessão Ordinária nº 60, convocada pela Presidente do CAU/TO 4 

Arquiteta e Urbanista Joseisa Martins Vieira Furtado. Presentes os (as) senhores 5 

(as) Conselheiros (as) Estaduais Titulares Arquitetos e Urbanistas Carlos Eduardo 6 

Cavalheiro Gonçalves, Giovanni Alessandro Assis Silva, e Adriana Dias. Presente 7 

também os Conselheiros Estaduais Suplentes Arquitetos e Urbanistas Sra. Joseliene 8 

de Sá da Silva e Sr. Riknelson Pereira Luz. Presentes também a Assessora 9 

Administrativa e Financeira Sra. Sirley Rodrigues Silva, o Assessor Jurídico do 10 

CAU/TO Sr. Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues e a Assessora de Comunicação 11 

do CAU/TO Srta. Samara Martins. A sessão foi iniciada pela Presidente do CAU/TO 12 

Arquiteta e Urbanista Joseisa Martins Vieira Furtado dando as boas vindas e 13 

pedindo que eu iniciasse a leitura da ata da última reunião Plenária. Após isto, foi 14 

aprovada a ata da 59ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/TO sem alterações. Ato 15 

contínuo, Carlos Eduardo iniciou a leitura dos Relatórios de Prestação de Contas dos 16 

meses de janeiro e fevereiro de 2017. Após esclarecimentos das dúvidas, todos os 17 

Conselheiros, sem exceção, aprovaram a Prestação de Contas de ambos os meses 18 

referidos. Samara pediu a palavra para esclarecer que a Joseisa foi ao Fórum de 19 

Presidentes e muitos questionaram quanto ao valor a ser pago para a atualização do 20 

site do CAU e foi dito que não serão vinte mil reais para cada CAU/UF, e sim este 21 

valor dividido entre todos, o que ficará em torno de oitocentos reais.  Carlos Eduardo 22 

perguntou se teremos essa disponibilidade no orçamento e ela disse que sim. Após 23 

isto, Joseisa abriu a votação para deliberar novamente sobre a participação do 24 

CAU/TO junto aos outros CAU/UF para atualização do site do CAU, a qual foi 25 
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aprovada por unanimidade. Ato contínuo, Joseisa solicitou a inversão da ordem da 26 

pauta, para iniciar os informes que são mais rápidos. O primeiro informe foi o ofício 27 

enviado pela ULBRA solicitando parceria ao evento acadêmico I SEMCAC – 28 

Seminário de Conforto no Ambiente Construído, que será realizado no dia de junho 29 

dois deste ano, cujo tema será: “Clima X Planejamento e a dinâmica das cidades”. A 30 

ULBRA necessita de passagens aéreas de ida e volta para dois palestrantes, vindos de 31 

Belo Horizonte e Vitória; e duas diárias para cada um, para custear a hospedagem. 32 

Sirley pediu a palavra para explicar que o pedido é muito alto, não sendo possível 33 

contemplar passagens e diárias de duas pessoas. Adriana perguntou se ficaria possível 34 

ajudar com apenas as passagens. Sirley respondeu que sim, mas de apenas um. 35 

Adriana perguntou se o CAU BR não poderia apoiar a vinda do outro. Joseisa 36 

perguntou se já têm o nome dos palestrantes e Adriana respondeu que sim. Joseisa 37 

respondeu que vamos tentar porque nós estamos com intenção de investir a verba de 38 

vinte mil para uma ação legal de valorização da profissão. Sirley perguntou o que está 39 

definido para a companha. Joseisa respondeu que seria definido na reunião do dia 13, 40 

que já não vai ter. Que todos se demonstraram empolgados na última reunião, mas na 41 

hora ninguém tem horário disponível. Giovanni completou que nós iremos criar a 42 

nossa própria campanha de marketing. Após isto, Joseisa informou que teve hoje uma 43 

reunião com professor Fausto da Católica, que trabalha com energia solar e dá 44 

palestras sobre este tema. E que juntamente com o Matuza identificou um bom tema 45 

para abordarmos em um “Debatetura” no final de abril. Será uma palestra para orientar 46 

o profissional da forma que ele pode trabalhar com energia solar e o Fausto disse que é 47 

possível disponibilizar espaço na própria Católica. Sirley questionou como ficou a 48 

questão dos palestrantes, e Adriana explicou que serão duas passagens de ida e volta, 49 

mas que podemos tentar com o CAU/BR para custear uma delas. Joseisa completou 50 

que estamos preocupados com valores, pois queremos investir na campanha de 51 



 
 
 
 
 

Ata da 60ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins, 

realizada em 08 de março de 2017, na sede do 

CAU/TO, em Palmas – TO.  

 

 

 

 

 

Endereço: Quadra 103 sul, Rua SO-05, Lote 12, Salas 04 e 05 

www.cauto.org.br / atendimento@cauto.org.br 

3 

valorização do arquiteto. Sirley questionou o que será exatamente esta campanha. 52 

Joseisa explicou que não sabemos ainda, será definido em reunião, a qual seria dia 13 53 

próximo. Giovanni completou que nós iremos criar a nossa própria campanha 54 

publicitária, cujo material será divulgado. Perguntei se não seria importante já deixar 55 

agendada a data da próxima reunião para a próxima semana e Adriana justificou que 56 

semana não é possível , pois será o SAMA. Joseisa continuou os informes sobre a 57 

reunião da Lei de Assitência Técnica, que teve a presença de Eduardo Manzano, 58 

Bismarc, Carlos, representante da prefeitura, entre outros. Eles disseram que os 59 

principais problemas são a burocracia imensa, a falta de vontade política, visto que não 60 

é prioridade, a falta de conhecimento, de divulgação com o público de baixa renda, 61 

com o próprio estado e município. Enfim, foram feitos os seguintes encaminhamentos: 62 

1) sugestão do Eduardo: que o CAU elaborasse e encaminhasse ofício à Caixa 63 

questionando em relação às linhas de financiamento destinados à Lei de Assistência 64 

Técnica; 2) Após o recebimento desta resposta, encaminhá-la juntamente com ofício 65 

nosso para a prefeitura, informando e cobrando sobre os recursos do município para 66 

isso, visto que nos foi informado por seu representante que eles os possuem. Giovanni 67 

lembrou que, recentemente, na televisão foi veiculada matéria sobre a Lei de 68 

Assistência Técnica, com fala do Gilson Paranhos, inclusive. Disse que seria 69 

interessante, na próxima vez que fosse à Brasília, questionar sobre isso, para nos dar 70 

um norte, para saber de que maneira o CAU vai atuar, como vamos investir os vinte 71 

mil reais na aplicação desta Lei. Joseisa completou que inclusive na reunião foi 72 

questionado se o CAU BR iria investir na divulgação desta Lei. Giovanni lembrou 73 

que a campanha de valorização profissional também poderia falar sobre a ATIS, não 74 

entende a obrigatoriedade de investir os dois por cento na Lei. Sirley entendeu que o 75 

CAU faria ida aos municípios divulgando a ATIS. Samara completou que ficou 76 

decidido que o papel do CAU é ir junto aos prefeitos esclarecer e que as ações que o 77 
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CAU BR tem feito é de divulgação. O CAU/TO poderia fazer um seminário com os 78 

prefeitos e reproduzir o material que já existe sobre a ATIS. O CAU BR determinou 79 

essa obrigação aos CAUs, mas ninguém sabe como fazer. Joseliene disse que se 80 

deveria marcar uma reunião com a ATM e o SEBRAE que o IAB deveria participar 81 

também. Sirley sugeriu que chamasse também o TCU, pois isso dá um peso maior, até 82 

mesmo ver a possibilidade de Convênio com o TCU. Andrelson sugeriu que o TCU 83 

fizesse uma palestrar explicando a obrigação dos prefeitos em relação a estes recursos. 84 

Joseisa continuou informando sobre a Baobá e a necessidade de indicar representante 85 

do CAU/TO na Rede Monitoramento, o qual será o coordenador de monitoramento, e 86 

também que todos estão convidados para a sessão solene de posse. Após 87 

considerações, definiu-se que o senhor Riknelson será o representante.  Sem nada mais 88 

a acrescentar, às vinte horas e trinta e cinco minutos foi declarada encerrada a 59ª 89 

Sessão Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – 90 

CAU/TO. Para constar, eu, Dalma Cristante Sant’ Anna, secretária da Presidência, 91 

lavrei a presente ata que será rubricada e assinada por mim e pela senhora Presidente 92 

em exercício para que se produzam os efeitos legais.  93 
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