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Às dezenove horas e vinte e cinco minutos do dia quatorze de junho de dois mil e 1 

dezesseis, 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 52, convocada pela Presidente do CAU/TO 4 

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

Conselheiros (as) Estaduais Titulares Arquitetos e Urbanistas Carlos Eduardo 6 

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

também os Conselheiros Estaduais Suplentes Arquitetos e Urbanistas Joseliene de Sá 8 

da Silva e Riknelson Pereira Luz. Falta justificada do Sr.  Conselheiro Estadual 9 

Titular Arquiteto e Urbanista Nourival Batista Ferreira. Presentes também a Gerente 10 

Administrativa e Financeira do CAU/TO sra. Sirley Rodrigues Silva, o Gerente 11 

Técnico do CAU/TO sr. Matozalém Sousa Santana, a  Assessora Jurídica do CAU/TO 12 

srta. Lorena de Faria, a Assessora de Comunicação do CAU/TO srta. Samara 13 

Martins e a professora da UFT Arquiteta e Urbanista Patrícia Orfila. A sessão foi 14 

iniciada pela Presidente do CAU/TO Arquiteta e Urbanista Joseisa Martins Vieira 15 

Furtado dando as boas vindas e comunicando o pedido de inclusão de pauta sobre o 16 

evento que será promovido pela UFT e contou com professora arquiteta e urbanista 17 

Patrícia Orfila para explicá-lo aos Conselheiros. Todos aprovaram. Joseisa pediu que 18 

eu iniciasse o primeiro item da pauta, procedendo à leitura da ata da 51ª Reunião 19 

Plenária Ordinária do CAU/TO. Feito isto, e após algumas alterações, foi aprovada por 20 

todos a referida ata. Após isto, Joseliene pediu a palavra para lembrar a todos que 21 

ocorrerá nos dias 29 e 30 a Conferência das Cidades, no Aureny, no colégio Maria Júlia. 22 

Joseisa explicou que temos muitos itens na pauta do dia e pediu que Patrícia explicasse 23 

o evento da UFT. Carlos Eduardo pediu que, devido à falta de tempo, seja adiada para 24 

a próxima reunião Plenária Ordinária o item dois, a prestação de contas do mês de 25 
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maio/2016, a qual já fora aprovada pela Comissão de Planejamento e Finanças. Todos 26 

concordaram com a proposta. Ato contínuo Patrícia explicou que a UFT irá promover 27 

evento em Palmas, em março de 2017, denominado SAMA, Seminário de Arquitetura 28 

Moderna na Amazônia, o qual envolve os Estados da Amazônia Legal e Internacional. 29 

E para e realização do evento, precisará de apoio do CAU/TO para custear a vinda de 30 

dois palestrantes em forma de passagens e diárias. Todos os Conselheiros concordaram 31 

em apoiar o evento. Sirley pediu seja enviado ao CAU/TO documento formalizando o 32 

pedido, com os nomes e dados de cada palestrante e os dias a que serão pagos as diárias. 33 

Patrícia comprometeu-se a enviá-los. Em seguida, permaneceram na sala apenas os 34 

Conselheiros Estaduais Titulares para ser iniciado o julgamento dos processos Ético-35 

Disciplinares n.º 91367/2013 e 222856/2015, os quais são sigilosos e não podem constar 36 

nesta ata. Ato contínuo, após o retorno dos outros presentes, iniciou-se o próximo item 37 

da pauta, os projetos do Planejamento Estratégico. Joseísa iniciou relembrando o 38 

Projeto “Debatetura”, o qual é interessante para estabelecer uma aproximação com os 39 

profissionais. Riknelson sugeriu que se criasse um grupo do CAU, mas muitos se 40 

posicionaram contra, com a justificativa de que não há discussões producentes, ocorrem 41 

brigas e rivalidades. Sirley pediu a palavra para propor uma solução, visto o adiantado 42 

da hora e falta de tempo para discussão. Sugeriu que ela explicasse o mapa de objetivos, 43 

e para a próxima reunião, os Conselheiros se comprometessem a trazer os projetos pré-44 

elaborados. Todos concordaram. Sirley realizou a explanação sobre o Planejamento 45 

Estratégico e sanou as dúvidas. Adriana propôs que se trabalhasse em dupla, ou seja, 46 

que cada Conselheiro ficasse responsável por trazer o seu suplente, e, na próxima 47 

Plenária, pela manhã ou tarde, cada dupla trouxesse um projeto. Todos concordaram. 48 

Sirley completou que os projetos são relacionados aos objetivos estratégicos pré-49 

definidos: fiscalização, atendimento, relacionamento com os profissionais e a sociedade 50 

e aperfeiçoamento e treinamento dos colaboradores.  E que poderia deixar de fora o 51 
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último, visto que o aperfeiçoamento e treinamento é algo que o CAU já realiza. Então, 52 

dividir em dois grupos: um de fiscalização e o outro de atendimento e relacionamento 53 

com a sociedade, que são próximos. Todos foram favoráveis a isto. Joseísa continuou 54 

que depois de se trazer os projetos, eles serão discutidos. Riknelson insistiu na 55 

importância de se criar um grupo, pois é um instrumento rápido de grande abrangência. 56 

Samara respondeu que poderia se fazer uma lista de transmissão, que dá mais 57 

privacidade e impede conversas desnecessárias. Ficou definida a próxima reunião 58 

Plenária Extraordinária para dia 22 de junho de 2016, às 14h, e que cada Conselheiro 59 

fique responsável pelo seu suplente e por trazer um projeto. Às vinte e duas horas e 60 

vinte minutos foi declarada encerrada a 52ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho de 61 

Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – CAU/TO. Para constar, eu, Dalma Cristante 62 

Sant’ Anna, secretária da Presidência, lavrei a presente ata que será rubricada e assinada 63 

por mim e pela senhora Presidente para que se produzam os efeitos legais.  64 

   

_________________________________ 

Joseisa Martins Vieira Furtado 

Presidente CAU-TO 

 

 

_____________________________ 

Dalma Cristante Sant Anna 

Secretária da Presidência 

 


