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Às dezessete horas e quarenta e sete minutos do dia dezoito de Outubro 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 66, 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. A sessão foi iniciada pela Presidente do 12 

CAU/TO Arquiteta e Urbanista Joseisa Martins Vieira Furtado com o primeiro 13 

ponto da pauta, prestação de contas dos meses de agosto e setembro de 2017, no qual a 14 

Sirley fez uso da palavra com informações dos dados das despesas. Logo após a 15 

Joseisa propôs a votação da prestação de contas de agosto e setembro, onde todos os 16 

presentes estiveram de acordo e foi aprovado. Sirley em seguida falou sobre a 17 

contratação da nova secretaria da presidência, que finalizou a lista de chamados das 18 

pessoas que haviam passado no concurso, mas que não tem o curso de secretariado, 19 

exigência do cargo, onde já foi iniciado o recrutamento da contratação direta. Joseisa 20 

perguntou também sobre a contratação de estagiários, Sirley informou que já havia 21 

solicitado para o IEL e ficaram de enviar 05 candidatas para serem avaliados. Logo 22 

após Joseisa colocou em pauta sobre o plano de ação e orçamentos para o ano de 2018. 23 

Sirley foi a responsável em expor essas informações, com porcentagens, índices e 24 

outros,  pontuou também sobre contratação de um assistente administrativo e de uma 25 
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estagiaria, logo pelo motivo de poucos meses sairá de licença maternidade, e já precisa 26 

deixar alguém bem treinada nesse período. Joseisa perguntou sobre o retorno da 27 

empresa de publicidade se foi interessante à proposta. Sirley informou que gostou da 28 

proposta, mas que precisa fazer orçamento com outras empresas também e fara uma 29 

carta convite para serem enviadas as empresas para a licitação. Sirley pontuou ainda 30 

sobre os reajustes de salários, porcentagens, aumento de despesas devido ao aumento 31 

em vários setores da Indústria pontuou ainda sobre a estimativa de como ira fechar os 32 

planos de contas de 2017, uma previa. Joseisa perguntou a Sirley quanto teria em 33 

caixa para o final do ano 15 de Dezembro, para ser feito uma palestra alguma 34 

divulgação ou publicidades, Sirley informou que tem R$ 40.000,00 se for jogado todo 35 

na campanha de publicidade, não dará para fazer palestra. Joseisa então retomou 36 

perguntando se o plano de ação para o ano de 2018 foi aprovado, todos os presentes 37 

estiveram de acordo. Joseisa continuou falando dos informes, falou sobre a reunião 38 

que tiveram com o ministério publico, foi conversado com a Marli no qual a mesma 39 

entendeu qual seria a intenção do CAU em relação à aplicação da Lei, o CAU 40 

enquanto provocador dos diretamente envolvidos prefeitura, profissionais, a sra, Marli 41 

solicitou que fosse encaminhado a ela de como isso funcionaria na pratica, pediu 42 

manual do IAB, e apresentação do Gilson Paranhos, Presidente da CODAB, a ideia é 43 

de envolver, passar esses materiais para os promotores para que eles compreendam e 44 

comecem a Trabalhar junto com o CAU e que após o estudo e entendimento da lei, 45 

será feito um encontro para ser feito uma espécie de plano de ação, para após isso ir 46 

ate os prefeitos para envolvê-los e apresenta-lo a lei, pontuou que esteve conversando 47 

com o Fabio da secretaria de Habitaçao de Palmas, sobre a ATIS e que eles tem um 48 

projeto habita Palmas onde ele tinham um recurso de R$ 500.00,00 para investir em 49 

assistência técnica, porem eles não sabem como investir esse recurso, onde o Fabio 50 

pediu ajuda do CAU para fazerem um projeto administrativo de como aplicar esse 51 
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recurso, onde surgiu a ideia de fazer uma reunião, na semana  seguinte uma quinta 52 

feira com os representantes dos cursos das faculdades, para discutir o projeto dos 53 

escritórios modelos. Artur fez um relato de como é os projetos de escritórios modelos 54 

nos Estados Unidos, Nova York, não tinham escritório modelo como esta propondo a 55 

serem desenvolvidos, os escritórios eram privados das universidades, eram um espaço 56 

para todos, os novos alunos, no qual eles alugavam o espaço para trabalhar, o assunto 57 

foi comentado por todos sobre o assunto. Joseisa voltou à pauta com o 58 

questionamento sobre o terreno da se já tinha tido algum retorno. Luis Hildebrando 59 

pontuou que havia falado com o Carlao, e que ele iria verificar como esta o processo e 60 

responder ao oficio.  61 

Sem nada mais a acrescentar, às dezoito horas e cinquenta e dois minutos foi declarada 62 

encerrada a 66ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 63 

Tocantins – CAU/TO. Para constar, eu, Sirley Rodrigues Silva Secretária da 64 

Presidência (EM SUBSTITUIÇAO), lavrei a presente ata que será rubricada e 65 

assinada por mim e pela senhora Presidente em exercício para que se produzam os 66 

efeitos legais.  67 

_________________________________ 

Joseisa Martins Vieira Furtado 

Presidente CAU-TO 

______________________________

Sirley Rodrigues Silva 
Secretária da Presidência (EM 

SUBSTITUIÇAO) 


