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As quatorze horas e trinta minutos do dia quinze de abril de dois mil e dezenove, na sede do 1 

CAU/TO, situado na Quadra 103 sul, Rua SO-05, Lote 12, Salas 04 e 05, Palmas – TO, reuniu-2 

se o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – CAU/TO em sua Sessão Ordinária nº 3 

84ª, convocada pelo Presidente do CAU/TO Arquiteto e Urbanista Sr. Silenio Martins 4 

Camargo. Presente o vice-presidente do CAU/TO o Sr.Luís Hildebrando Ferreira Paz, o 5 

Conselheiro Federal Titular Matozalém Sousa Santana, os Conselheiros Estaduais Titulares 6 

Arquitetos e Urbanista Natanael Ferreira Fontes, o Conselheiro Andherson Prado Campos, 7 

o Conselheiro Flávio Dalla Costa, o Conselheiro Lúcio Milhomem Cavalcante Pinto,a 8 

Conselheira Joseliene de Sá da Silva. Presentes também o Contador Welideive dos Santos 9 

Oliveira, o Gerente Técnico do CAU/TO Sr. Gilmar Scaravonatti, a Gerente Administrativa e 10 

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

Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues. Após a verificação do quórum, a sessão foi iniciada 12 

pelo item 1.2 – Discussão e aprovação da Ata da Reunião Plenária Anterior: solicitando 13 

que a secretária Iara fizesse a leitura. Sr. Silenio colocou em votação e questionou se teria 14 

alguma sugestão de alteração. Foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade no Item 1.3 15 

- Proposta de Inclusão de Pauta: o presidente Silenio questionou se alguém teria alguma 16 

sugestão de ponto para inclusão na pauta. O contador Welideive informou que seria relatada a 17 

prestação de contas do primeiro trimestre de 2019 e prosseguiu apresentando os dados das 18 

prestações dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019. Dando continuidade, o Conselheiro 19 

Matozalém fez o uso da palavra sugerindo a inclusão na pauta item Formas de Cobrança de 20 

Débitos com o CAU-TO: propondo que seja feita uma frente de notificações registradas tanto 21 

para pessoa física quanto para jurídica, informando acerca das anuidades em aberto e que caso 22 

não haja o pagamento, faça a suspensão do exercício profissional. Todos opinaram. O 23 

presidente colocou em votação o assunto, aprovado conforme Deliberação Plenária nº 16-2019. 24 

Prosseguindo no item 1.4 Votação: Deliberação Plenária que regulamenta a concessão de 25 

apoio institucional pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins (CAUTO); 26 
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Aprovação do Edital de Chamamento Público – Athis: aprovado que seja remetido à CPUA, 27 

conforme Deliberação Plenária nº 14-2019. 1.5 – Alteração na jornada de trabalho da 28 

assessoria jurídica de 4h para 6h: Aprovado conforme Deliberação Plenária nº 15-2019. 29 

Seguindo no item 1.6 Deliberação do CAU-BR sobre os Cursos EAD´s: o presidente passou 30 

a palavra para o Conselheiro Matozalém que explanou sobre o assunto, informando que após 31 

discussão na CEF do CAU-BR, foi deliberado  que se recuse a emitir o registro para os 32 

egressos de universidades que ofertem cursos de ensino à distância. Que este é um 33 

posicionamento político a fim de fomentar a discussão junto a conselhos de outros cursos com 34 

o mesmo o intuito de assegurar uma formação de qualidade. Assunto comentado por todos. O 35 

presidente anunciou a inversão do ponto da pauta indo para o item 1.9 Informes da 36 

Presidência: apresentando a proposta de parceria da empresa Power Sun Solução em Energia 37 

Sustentável, a qual propôs um desconto de 10% para os credenciados no Conselho, bem como 38 

os funcionários do mesmo. Todos opinaram sobre o assunto. O presidente expôs que não 39 

concorda que apenas uma empresa seja beneficiada e que estas, sendo do mesmo ramo de 40 

atividade do conselho, podem atrapalhar nas fiscalizações. Colocou em votação e a não 41 

parceria com a empresa Power Sun foi aprovada por unanimidade. Porém todos concordaram 42 

com a possibilidade dessas empresas ofertarem palestras informativas para apresentação de 43 

seus produtos. O senhor Luis Hildebrando propôs que se realizem reuniões fora à plenária, para 44 

que se discutam assuntos estratégicos que demandem tempo. Após discussão, o presidente 45 

solicitou que a secretária encaminhe para todos os conselheiros titulares, suplentes e federais, a 46 

documentação recebida da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação para análise e 47 

contribuições: Minutas do Código de Postura e do Código de Obras e NR´s, juntamente com o 48 

cronograma para os apontamentos para que todos possam contribuir. Assunto comentado por 49 

todos.  Dando continuidade no item 1.7 – Informes da CPUA: Definição dos membros da 50 

CPUA - o conselheiro Lúcio informou que o Lucas Dantas é o membro indicado pela CESUP e 51 
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a Juliana indicada pela ULBRA que será definido em reunião da comissão, uma vez que só 52 

poderá ser indicado um membro, conforme Deliberação nº 02/2019 CPUA/CAU/TO. A OAB 53 

não se manifestou. – Revisão de Leis Urbanísticas de Palmas: Lúcio informou que estão 54 

acontecendo reuniões de trabalho e em breve a documentação estará finalizada. Dando 55 

continuidade, a Conselheira Joseliene explanou sobre o ponto – Relato da Reunião Nacional 56 

de CPUA´s: informando que houve a apresentação da secretária do ministério do 57 

desenvolvimento regional e também a fala do presidente do CAU-BR. Foi abordado também 58 

sobre o UIA e o trabalho das CPUA´s  nos diversos estados.  Prosseguindo no item. 18 - 59 

Informes da Gerência Técnica e de Fiscalização: Gilmar fez o uso da palavra informando 60 

que o prêmio de TCC teve uma repercussão boa no meio acadêmico e foram promovidas 61 

ótimas palestras. Informou que o Manual do Síndico já está impresso e que será lançado no dia 62 

25 de abril em parceria com a Secovi, no Sebrae. Apresentou um breve relato do concurso de 63 

fotografia,  informou que houve o julgamento e já tem a relação dos premiados. Informou que 64 

em maio será sorteada uma bolsa de curso em Master em Arquitetura & Lighting – Versão 2019 65 

em parceria com o IPOG que ofertará uma palestra. Expôs também um convite do Núcleo 66 

Tocantinense de Decoração para um evento em parceria com o CAU, chamado Café e 67 

Arquitetura, com diversos temas para palestras. Comentou sobre a ida para Guaraí com o 68 

presidente e o assessor jurídico para se reunirem com a prefeita para tratarem sobre o exercício 69 

profissional, plano diretor e sobre o responsável pelo projeto de urbanização. Finalizando, fez 70 

um breve relatório das fiscalizações. Informou que na reunião na CEDEP decidiu-se que em 71 

todas os encontros, será julgado o que for discutido na reunião. Sem nada mais a acrescentar, às 72 

dezoito horas e quarenta minutos foi declarada encerrada a 84ª Sessão Plenária Ordinária do 73 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – CAU/TO. Para constar, eu, Iara Almeida, 74 

Secretária da Presidência, lavrei a presente ata que será rubricada e assinada por mim e pelo 75 

senhor Presidente em exercício para que se produzam os efeitos legais. 76 
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 77 

 78 
 

________________________________ 

Silenio Martins Camargo 

Presidente CAU-TO 

 

 

_____________________________

Iara de Oliveira Almeida 
Secretária da Presidência 


