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PROTOCOLO 895621/2019 

INTERESSADA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ASSUNTO REGISTRO  

DELIBERAÇÃO CEDEP Nº 063/2019 

   

 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 

29 de julho de 2019, no uso das competências que lhe confere o Regimento Interno do CAU/TO, após análise 

dos autos; 

   

Considerando que, nos termos do artigo 5º, da lei 12.378/2010, para uso do título de arquiteto e 

urbanista e para o exercício das atividades profissionais privativas correspondentes, é obrigatório o registro do 

profissional no CAU do Estado ou do Distrito Federal.  

 

Considerando ainda, que É vedado o uso das expressões “arquitetura” ou “urbanismo” ou designação 

similar na razão social ou no nome fantasia de sociedade que não possuir arquiteto e urbanista entre os sócios 

com poder de gestão ou entre os empregados permanentes, conforme preceitua o artigo 11 da Lei 12.378/2010.  

 

Considerando por fim, o parecer do Conselheiro Estadual arquiteta e urbanista Natanael Ferreira 

Fontes, membro da Comissão de Ética, Disciplina e Exercício Profissional e relator da solicitação acima 

mencionada.  

 

RESOLVE: 

 

1 - Acolher o voto do Relator, para que a interessada no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual 

período, mediante solicitação, faça uma das três opções abaixo elencadas, sob pena de cancelamento do 

registro;  

  
a) Retire a expressão “ARQUITETURA”, do nome empresarial e fantasia ou;  

 

b) Contrate um arquiteto e Urbanista como funcionário ou;  
 

c) Altere a modalidade da empresa e, inclua um arquiteto e urbanista entre os sócios com poder 
de gestão;  

 

2 - Comunicar a interessada do resultado da sua solicitação; 

 

Palmas - TO, 29 de julho de 2019. 

 

 

Arq. e Urb. LUIS HILDEBRANDO FERREIRA PAZ 

Coordenador 

 

http://www.cauto.org.br/
mailto:atendimento@cauto.org.br


 

 

 

 

COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEDEP. 

 

Endereço: 103Sul, Rua SO-5, lote 12, salas 4 e 5, Plano Diretor Sul - CEP: 77.015-018Palmas/TO - Telefone: (63) 3026-1800 / 3026-1900 

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

 

FOLHA DE VOTAÇÃO 
Anexa à Deliberação CEDEP nº 063/2019  

 

Conselheiro 
Votação 

Sim Não Abst. Aus. 
Arq. e Urb.Luiz Hildebrando Ferreira Paz X    
Arq. e Urb. Natanael Ferreira Fontes X    

Arq. e Urb. Valéria Ernestina de Oliveira – suplente convocada   X    

 

 

Histórico de Votação 

 

Matéria da Votação:  

Requerimento de registro da empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

(Protocolo nº 895621/2019). 

 

Resultado da votação: Sim (3) Não (  )   Abstenções ( )  Ausências (  )  Total ( 3 )  

 

Ocorrências:  

 

Coordenador da Comissão: Luis Hildebrando Ferreira Paz 

 

Palmas - TO, 29 de julho de 2019.    
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