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Às dezessete horas e trinta e dois minutos do dia vinte e nove de Novembro de dois 1 

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

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

Tocantins – CAU/TO em sua Sessão Ordinária nº 66, convocada pela Presidente do 4 

CAU/TO Arquiteta e Urbanista Joseisa Martins Vieira Furtado. Presentes os 5 

senhores Conselheiros Estaduais Titulares Arquitetos e Urbanistas Carlos Eduardo 6 

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

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

da Silva. Falta justificada do Conselheiro Estadual Titular Arquiteto e Urbanista 9 

Nourival Batista Ferreira. Presentes também a Gerente Administrativa e Financeira 10 

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

Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues, Riknelson Pereira Luz, conselheiro 12 

Suplente. A sessão foi iniciada pela Presidente do CAU/TO Arquiteta e Urbanista 13 

Joseisa Martins Vieira Furtado com a apresentação da nova contratação do CAU-14 

TO e boas vindas à secretaria Joelma, onde foi cumprimentada por todos. Continuo 15 

falando sobre o primeiro item da pauta sobre a revisão do plano diretor, passou a 16 

palavra para Joseliene onde informou que na segunda feira 27/11/2017, a CPUA e os 17 

membros da prefeitura, o secretario Ricardo Aires, tiveram uma reunião, no qual foi 18 

solicitado um documento como se fosse um resumo da plenária da CPUA falando 19 

sobre o plano diretor, a mesma leu o oficio. Que em resumo falava sobre a 20 

participação da comunidade na discussão desse processo. Adriana colocou sua 21 

observação que talvez um convite direto de cada representante de quadra poderia ter 22 

um resultado mais eficaz, e que a participação da comunidade é fundamental. 23 

Geovanni expor sua opinião sobre o assunto colocando que essa é uma discursão 24 

polemica e que pode ser mascarada de varias formas, e que ele concorda que essa 25 
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discursão não deveria ser quantitativa, mas que deveria ser qualitativa, e que tem que 26 

ter representatividade de quem representa de fato, que são os lideres comunitários, 27 

gestores responsáveis, e não só fazer volumes de pessoas, mas colocar as pessoas 28 

chaves para a discursão pontuou que a falha esta no estatuto da cidade que não deixa 29 

claro que a participação deve ser qualitativa ou quantitativa. Joseisa falou sobre uma 30 

audiência publica que ocorreu na ATM que achou muito boa, que teve varias pessoas 31 

fazendo fila para contribuir com sua fala, o tempo ela estipulado dois minutos, porem 32 

eles iam para o final da fila novamente para fechar suas falas, a mesma achou bem 33 

positivo esse encontro. Joseisa pontuo ainda que as reinvindicações populares não são 34 

votadas, não são levados adiante. Geovanni fez uma observação sobre as 35 

metodologias da audiência publicas são equivocadas, pois se passa um período extenso 36 

de tempo discutindo e depois não tem tempo de finalizar de fazer as deliberações, pois 37 

não tem interesse nas deliberações, e que a finalidade da audiência publica teria que 38 

ser essa. Adriana fez observação que esse documento é um documento respondido 39 

pela prefeitura à mesma ira fazer umas correções, assinar e enviar para a sra. Joseisa 40 

ira protocolar o documento e enviar ao EPHIN, e que foi aprovada pela plenária do 41 

CAU/TO. Em seguida Andrelson, fez uso da palavra para falar sobre o processo que a 42 

CPUA tinha deliberado no plenário sobre o CAU aderir ação do ministério publico, 43 

questionando sobre alguns pontos da revisão do plano diretor, o Juiz admitiu o CAU 44 

no processo como amigo da cortê, inclusive o CAU ira manifestar nos atos processuais 45 

quando abrir o prazo que será de 30 dias, e inclusive participar da audiência que 46 

posteriormente terá do processo. Adriana questionou a Andrelson se não poderia ser 47 

as mesma pessoas da comissão para continuar a ser membro da CPUA,  como o Sr. 48 

Bazzoli e a sra, Marli, pois são fundamentais nesse processo que vem acompanhando 49 

desde o começo, Andrelson, informou que não tem nada que impeça deles 50 

continuarem o acompanhamento. Em seguida a sr. Joseisa perguntou se todos estariam 51 
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de acordo com a carta que foi lida que será encaminhada ao instituto de planejamento, 52 

todos estiveram de acordo e foi deliberado. Após esse momento abriu-se uma 53 

discursão sobre a participação o CAU em reunião para se discutir a minuta de lei, a 54 

Adriana fez uso da palavra falando que teria uma ideia para o CAU não se expor de 55 

qualquer forma, questionar ao Ricardo Aires se foi feito uma reunião com os 56 

representantes de quadra como foi prometido, após isso o CAU iria iniciar o processo 57 

de divulgação a sociedade e discutir tal assunto. Joseisa voltou à pauta com o 58 

questionamento sobre o lote da UFT se já tinha tido algum retorno, todos falaram que 59 

ainda estava na mesma mas que teriam que da continuidade nesse acompanhamento 60 

para os próximos conselheiros. Sirley, deu ima ideia de fazer um relatório pela 61 

comissão atual, de tudo que ocorreu no processo e onde parou para a próxima 62 

comissão acompanhar, pois esse processo já vem se estendendo a bastante tempo, e 63 

que não tem nenhuma diretriz do conselho que possam auxilia-los.  Joseisa voltou a 64 

pauta pra falar sobre a confraternização dos arquitetos e Urbanistas, posse, plenária. 65 

Sirley fez uso da palavra expondo que esta tudo ainda sem definir, Joseisa propôs 66 

fazer um coquetel, iniciou uma discursão de opiniões, Joseisa pontuou que entre os 67 

dias 12 a 14 de Dezembro é obrigatório acontecer à diplomação dos novos 68 

conselheiros. Foi decidido as reuniões da seguinte maneira, dia 11 acontecera a 69 

reunião da plenária as 17:00, encerramento da gestão atual e a diplomação oficial dos 70 

novos conselheiros dia 12, onde o conselho estadual terá uma fala representando 71 

todos, e a confraternização dia 18 no qual faria o ato da cerimonia com a entrega das 72 

placas de homenagem, Josilene fez uma observação sobre convidar autoridades para o 73 

evento para ser enviado para mídia. Sirley fez uma pré-lista dos que serão convidados, 74 

os membros da atual gestão, os membros da nova gestão, cada um terá direito a 1 75 

acompanhante, quem tiver necessidade de levar mais de uma pessoa terá que se 76 

manifestar para ser feito a programação com a quantidade aproximado de pessoas, o 77 
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local não ficou definido os membros ficaram de passar indicações para Sirley realizar 78 

as cotações para ser feito os procedimentos necessários. Adriana pontuou que tem 79 

uma aluna que é uma ótima cerimonialista, ficou de passar contato para Sirley contata-80 

la. Joseisa voltou à pauta com os pontos para finalizar, sobre o ATHIS, Joseliene 81 

informou que ainda não tiveram resposta do Lucio sobre o lote, à mesma informou que 82 

o Andrelson esteve na prefeitura e retirou o extrato de debito do lote do IAB, e foi 83 

informado que deve R$ 500,00, devido ser uma administração publica e não pagar 84 

imposto, Andrelson explicou que a lei defini que seja feito vários procedimentos, 85 

devolver o lote para o estado, para depois o estado fazer uma nova doação para o CAU 86 

que foi pontuado que isso pode ser um risco, tanto para o CAU quanto para o IAB, 87 

seria arriscado não finalizem o processo e o lote não ser devolvido para nenhuma das 88 

partes, Geovani perguntou se em nenhum lugar do Brasil não tenha tido uma situação 89 

parecida como essa que não tenha dado certo, uma jurisprudência foi informado que 90 

em Brasília ocorreu desta forma, se na lei não estivesse especificado que fosse 91 

construído o prédio do IAB poderia ser feito a do CAU. Em seguida Joseisa deu 92 

continuidade ao julgamento dos processos da CPFI. Andrelson continuou falando do 93 

processo que se referia a um recurso da empresa OICOS – recorreu, pois foi notificada 94 

a pagar anuidade, A CPFI havia mantido a anuidade e a empresa esta recorrendo agora 95 

a plenária, Em seguida o sr. Riknelson iniciou o relato do processo que a empresa 96 

OICOS possuem em seu CNPJ  a atividade de arquitetura, por  esse motivo foi 97 

cobrado a anuidade, a empresa deu uma explicação de que apesar de possuir como 98 

atividade o serviço de arquitetura eles não exercem essas atividades, por esse motivo 99 

pede o cancelamento da cobrança de anuidade. A recomendação que foi julgada a ser 100 

feita para a empresa será de solicita-la para alterar suas atividades no CNPJ retirando o 101 

serviço de arquitetura e que a plenária aceitaria o pedido de não pagamento da divida, 102 
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porem, a decisão final para essa anulação terá que vir do CAU/BR. Todos votaram de 103 

acordo com essas orientações. 104 

Sem nada mais a acrescentar, às dezenove horas e vinte e cinco minutos foi declarada 105 

encerrada a 67ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 106 

Tocantins – CAU/TO. Para constar, eu, Joelma Santos Secretária da Presidência, 107 

lavrei a presente ata que será rubricada e assinada por mim e pela senhora Presidente 108 

em exercício para que se produzam os efeitos legais.  109 

_________________________________ 

Joseisa Martins Vieira Furtado 

Presidente CAU-TO 

______________________________

Joelma Santos Pereira 
Secretária da Presidência  


