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Às dezessete horas e cinquenta e nove minutos do dia doze de Setembro 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 65ª, convocada pela Presidente do CAU/TO 4 

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

Conselheiros Estaduais Titulares Arquitetos e Urbanistas Carlos Eduardo 6 

Cavalheiro Gonçalves, Nourival Batista Ferreira e Adriana Dias. Presente também 7 

a Conselheira Estadual Suplente Arquiteta e Urbanista Sra. Joseliene de Sá da Silva. 8 

Falta justificada do Conselheiro Estadual Titular Arquiteto e Urbanista Giovanni 9 

Alessandro Assis Silva. Presentes também a Gerente Administrativa e Financeira do 10 

CAU/TO Sra. Sirley Rodrigues Silva e o Assessor Jurídico do CAU/TO Sr. 11 

Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues, O Sr. Luiz Hildebrando Ferreira da paz 12 

conselheiro Federal. A sessão foi iniciada pela Presidente do CAU/TO Arquiteta e 13 

Urbanista Joseisa Martins Vieira Furtado dando início aos itens da pauta, primeiro 14 

item aprovação da Ata, realizei a leitura da ata da 64ª Reunião Plenária Ordinária do 15 

CAU/TO, a qual, em seguida, foi aprovada sem alterações pelo Conselho. Ato 16 

contínuo, a Adriana pediu a palavra para explanar que o escritório modelo de 17 

arquitetura da Ulbra iniciara a assistência técnica, já esta montado a mais de dois anos, 18 

em seguida Joseisa, questionou ao sr. Andrelson se seria ele que apresentaria o 19 

processo de  numero CB0055, o mesmo informou que ligou, enviou Whatsapp para o 20 

sr. Geovane para ver documentação, porém, não obteve retorno. Sirley pontuou que o 21 

não fazem mais doação de lotes sem prazos para construção, e que o terreno da IAB 22 

foi uma exceção que era uma doação antiga, mas que isso não existe mais, Em 23 

seguida, Joseisa retomou a pauta da reunião com os informes sobre a assistência 24 

técnica, informou que esteve no ministério publico, para falar com a Dra. Katia, sobre 25 
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o desenvolvimento que pretendem fazer com eles, e que o assessor fez uma confusão, 26 

e havia cancelado a reunião por engano, porem, conseguiram falar com a Dra. Katia, 27 

onde a mesma informou que a pessoa certa para se falar seria a Marli e o Jose Maria. 28 

Joseisa, sugeriu que fosse feito uma reunião para falar desse assunto especifico, 29 

continuou citando o pontuando os representantes dos escritórios modelo, da ULBRA, 30 

UFT, ITPAC que esta interessada em fazer o escritório modelo, fazerem um encontro 31 

para trocarem ideias de como montar o escritório modelo. Adriana pontuou que já 32 

esta dando andamento no projeto. Joseisa retomou a palavra informando que 33 

conversou com o secretario de educação, na prefeitura de Palmas, no qual também 34 

envolveu o prefeito onde ficou muito interessado, o Sr. Ricardo Aires queria também 35 

falar com a sra. Joseisa, pontuou que o Fabio falou que a prefeitura de Palmas possui 36 

quinhentos mil para começar e que o CAU poderia ajudar nesse projeto de montar os 37 

escritório modelos, por isso do interesse de juntar os representantes das faculdades 38 

para montarem o projeto e discutirem juntos. Joseisa continuou pontuando da 39 

importância de fazer um evento no palácio com os órgãos Defensoria Publica, ATM, 40 

CNM , mas antes disso, foi sugerido que fosse feito uma reunião antes com a ATM no 41 

CAU. Joseisa pontuou ainda em pauta sobre a conferencia que acontecera no Rio de 42 

Janeiro, e que o conselho quer enviar mais alguém para participar além do presidente. 43 

Sirley informou que ira analisar os planos de contas para verificar esta possibilidade, 44 

Foi decidido que a saída de Palmas para a conferencia será dia 07 de dezembro 2017, 45 

Joseisa fez uso da palavra falando sobre os 2% eu deve se passado para a sociedade, eu 46 

deve ser feito reunião com os órgãos responsáveis, e que sua preocupação seria com o 47 

tempo se daria para ser feito ainda em 2017 ou se seria obrigado para uma outra coisa 48 

no ATIS. Luiz Hildebrando informou que em uma apresentação do prefeito da cidade 49 

foi cobrado do mesmo um parque das armas, no qual informou que realizara um 50 

concurso publico, e que sugeriu que o CAU fizesse o termo de referencia, e a 51 
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prefeitura ficaria responsável por organizar o concurso publico. Adriana fez uma 52 

observação sobre uma questão que esta em planejamento para acontecer e que mais 53 

uma faculdade esta estudando a possibilidade de implantar o curso de arquitetura e 54 

Urbanismo em EAD, onde a mesma discorda deste método, e que esta vendo que o 55 

CAU ainda não se manifestou de nenhuma forma, que ao seu ver se estamos calados 56 

estamos consentindo, não ficar aguardando ação do CAU/BR que o CA/TO teria que 57 

tomar iniciativa, fazendo uma representação para o ministério publico federal solicitar 58 

averiguação dessa ação se estão fazendo conforme as normas do MEC, e que seria 59 

importante outros órgãos também intervirem como o CREA-TO, para ser feito um 60 

detalhamento sobre esta ação. Luiz Hildebrando comentou que recebeu via Whatsapp 61 

algumas informações sobre uma reunião que aconteceu na prefeitura de Palmas para 62 

discutir a demanda imobiliária de Palmas, pontuou que a reunião foi muito boa, que 63 

todos os órgãos responsáveis estão interessados em desenvolver Palmas, e que após a 64 

reunião teve uma conversa com o Fernando Rezende, o mesmo cobrou do Fernando da 65 

importância de ser feito uma reunião de síndicos de condomínios e ser feito uma breve 66 

apresentação da equipe do CAU-TO informando da lei do sindico para ficar claro da 67 

importância do nosso trabalho e ser uma publicidade silenciosa e sem custos. Adriana 68 

fez uma colocação que a CPUA iria fazer um evento para expor e fazer uma leitura do 69 

que prefeitura fez em relação a ação do plano diretor, porem, pontuou que o material 70 

que foi publicado é muito extenso mais de 150 paginas, e que não conseguiriam passar 71 

todas as informações no evento que aconteceria na próxima sexta feira, sugeriu que 72 

fosse feito uma reunião entres o conselheiros do CAU para dividir os temas, pois será 73 

importante que todos leiam o material, para apresentar no evento. Sirley se manifestou 74 

com as informações sobre o investimento na poupança, foi colocado o dinheiro da 75 

sede do imóvel um investimento de fundo do setor publico, a mesma fez uma pesquisa 76 

com quase todos os CAU maiores CAU/BR no qual fazem investimento nesses 77 
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fundos, e que a diferença da poupança não é grande, não tem tempo definido de 78 

duração, um plano diferenciado que tem taxas de administração mais baixas, e o 79 

rendimento da poupança ao ano é na faixa de 10, tirando a taxa de administração 80 

ficaria uns 08, Sirley, comentou ainda em relação ao estagiaria de administração, 81 

ainda esta definindo de como ira ficar a questão de assessoria de comunicação e 82 

publicidade, pontuou que a tentativa é de fazer uma contração que inclua tudo redes 83 

sociais, cobertura de eventos, campanhas antes do final do ano, ira fazer cotação nas 84 

empresas de publicidade. Joseisa comentou que toda segunda feira as 14:30  terá 85 

reunião sobre o hospital ação do CAU  solidário e a mesma informou que ficara em 86 

uma reunião com a Sirley e a empresa Public para ouvirem a proposta, Adriana, 87 

perguntou a Sirley sobre as taxas do banco sobre os boletos, e que a taxa normal é de 88 

R$ 09,00 o que ocorre é uma flexibiliçao através de convênios, que cai para R$ 2,07, 89 

foi informado que a solicitação de estorno é feita junto ao CAU-BR  mas não é nada 90 

garantido, já foi solicitado o estorno. 91 

Sem nada mais a acrescentar, às dezenove horas e sete minutos foi declarada encerrada 92 

a 65ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins 93 

– CAU/TO. Para constar, eu, Dalma Cristante Sant’ Anna, secretária da Presidência, 94 

lavrei a presente ata que será rubricada e assinada por mim e pela senhora Presidente 95 

em exercício para que se produzam os efeitos legais.  96 

_________________________________ 

Joseisa Martins Vieira Furtado 

Presidente CAU-TO 

______________________________

Dalma Cristante Sant Anna 
Secretária da Presidência 


