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DELIBERAÇÃO Nº 10/2018 - CEDEP 

  

  A Comissão de Ética, Disciplina e Exercício Profissional do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Tocantins, reunida ordinariamente na cidade de Palmas, no Estado do Tocantins, na sede do 

CAU/TO, no dia 30 de junho de 2018, no uso das competências que lhe confere o Regimento Interno do 

CAU/TO, após análise dos autos; 

 

Considerando que este Conselho, criado pela Lei nº 12.378/2010, “têm como função orientar, 

disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão da arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de 

ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da 

arquitetura e urbanismo”, conforme dispõe o art. 24, § 1º, da Lei nº 12.378/2010.  

 

Considerando, o disposto no artigo 34, V da lei 12.378/2010, segundo o qual compete aos 

CAUs, “realizar as inscrições e expedir as carteiras de identificação de profissionais e pessoas jurídicas 

habilitadas, na forma desta Lei, para exercerem atividades de arquitetura e urbanismo, mantendo o cadastro 

atualizado”;  

 

Considerando as disposições da resolução nº 28 do CAU/BR, de 06 de julho de 2012, segundo o 

qual ficam obrigadas ao registro nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (I)  as 

pessoas jurídicas que tenham por objetivo social o exercício de atividades profissionais privativas de arquitetos e 

urbanistas; (II) – as pessoas jurídicas que tenham em seus objetivos sociais o exercício de atividades privativas de 

arquitetos e urbanistas cumulativamente com atividades em outras áreas profissionais não vinculadas ao Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo; (III) – as pessoas jurídicas que tenham em seus objetivos sociais o exercício de 

atividades de arquitetos e urbanistas compartilhadas com outras áreas profissionais, cujo responsável técnico seja 

arquiteto e urbanista. 

 
DELIBEROU 

 

1- Por notificar todas as empresas com sede neste Estado, que contenham o código 71.11-1.00 como 

atividade principal e secundária, a efetuarem o cadastro neste conselho, sob pena das sanções legais; 

 

Palmas - TO, 30 de julho de 2018.   

 
 
 

Arq. e Urb. Luis Hildebrando Ferreira Paz 
CAU nº A 16398 

Coordenador da Comissão   
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FOLHA DE VOTAÇÃO 

Anexa à Deliberação 10/2018 - CEDEP 

 

Conselheiro 
Votação 

Sim Não Abstenção Ausência 

Arq. e Urb. Valéria Ernertina de Oliveira – CAU nº 390828 

suplente convocada  

X    

Arq. e urb. Luis Hildebrando Ferreira Paz - CAU nº 16398 X    

 

Histórico de Votação 

Matéria da Votação: Deliberação nº 10/2018 

 

Resultado da votação: Sim (2) Não (  )   Abstenções ( )  Ausências (  )  Total ( 2 )  

 

Ocorrências:  

 

Coordenador da Comissão:  
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