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Às Quatorze horas e vinte e cinco minutos do dia cinco de fevereiro de dois mil e 1 

dezoito, 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 70ª, convocada pelo Presidente do CAU/TO 4 

Arquiteto e Urbanista Silenio Martins Camargo. Presentes os senhores Conselheiros 5 

Estaduais Titulares Arquitetos e Urbanista Luís Hildebrando Ferreira Paz, 6 

Conselheiro Artur Máximo Souza, Conselheira Joseliene de Sá da Silva, 7 

Conselheiro Lucio Milhomem Cavalcante Pinto, Conselheiro Andherson Prado 8 

Campos e Conselheiro Natanael Ferreira Fontes. Presente também a Conselheira 9 

Estadual Suplente Arquiteta e Urbanista Sra. Tavylla Pereira Silva Coelho, 10 

Conselheira Valeria Ernestina de Oliveira e Conselheira Fernanda Brito de Abreu. 11 

Presentes também a Gerente Administrativa e Financeira do CAU/TO Sra. Sirley 12 

Rodrigues Silva e o Assessor Jurídico do CAU/TO Sr. Andrelson Pinheiro Portilho 13 

Rodrigues, e o conselheiro Federal Matozalém Santana. A sessão foi iniciada pelo 14 

Presidente do CAU/TO Arquiteto e Urbanista Silenio Martins Camargo dando início 15 

aos itens da pauta, primeiro item aprovação das contas do mês de Dezembro de 2017 e 16 

Janeiro de 2018, onde o Artur fez uma leitura do relatório de contas com explanação 17 

sobre as receitas e despesas do CAU/TO, com uma breve analise dos resultados, onde 18 

em seguida foram aprovados pela plenária. Ato continuo, o presidente deu 19 

continuidade com o próximo item da pauta falando sobre a importância de ser feito o 20 

manual do sindico, instruir administrativamente os síndicos, verificar a possibilidade 21 

de parceria com a Sinduscom, e possibilidade também de parcerias com empresas 22 

condominial, no qual reforçou que deveremos fazer um trabalho com os condomínios 23 

da cidade, e também fiscalizar as galerias, e obras em shopping, pois toda a ação de 24 

arquitetura que demanda construção ou reforma tem que ter um RRT, foi designado  25 
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ao conselheiro Federal Matozalém e vice presidente Luis Hildebrando para elaborarem 26 

um material com normas para os síndicos, e realizarem uma reunião com todos para 27 

alinharmos os processos e serem discutidos ideias e opiniões. Foi determinado também 28 

ser feito o mesmo trabalho enviando ofícios e protocolando com proprietários das 29 

galerias e shoppings. Em seguida o Presidente Silenio continua a reunião pontuando 30 

sobre a importância da criação de um grupo de trabalho para tratar sobre a certificação 31 

digital juntamente com a prefeitura, e solicitar também uma reunião com a prefeitura 32 

para alinhar sobre este processo de mudança. Logo após o presidente deu seguiu com a 33 

pauta falando sobre os altos índices de construção nos setores como Santo Amaro, 34 

Lago Norte, pontuou que devera ser feito um levantamento sobre essas áreas e 35 

fiscalizar. Ato continuo da Pauta Silenio falou sobre os desafetos de áreas publicas 36 

decreto 1535 que são as áreas publicas vazias e 1536 que são as áreas publicas 37 

ocupadas foi destacado também que deveremos entrar com ação sobre improbidade 38 

administrativa sobre fiscalização dessas áreas. Logo após no próximo item da pauta foi 39 

falado sobre o encontro de acessória de comunicação que devera acontecer para serem 40 

discutidos sobre o planejamento estratégico terá que ser marcado uma plenária 41 

extraordinária para início deste projeto. Ato continuo Silenio,  falou sobre o encontro 42 

de presidentes que o mesmo ira participar em São Paulo, onde pontuou que será uma 43 

oportunidade de debater sobre, as deficiências que o CAU/TO ainda possui, e o que 44 

temos de positivo para ser repassado como exemplo para os demais CAU/UF,  em 45 

seguida Hildebrando fez uso da palavra para dar um exemplo da forma de 46 

comunicação que o Sebrae usa, que é através de uma radio Web, onde sugeriu que o 47 

CAU/TO pudesse fazer algo igual ou parecido como forma de comunicação e 48 

divulgação. 49 
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Em seguida o presidente Silenio retomou a palavra com os informes gerais, falando 50 

sobre a vaga de gerente de fiscalização que ainda esta em aberto, onde esta sendo feito 51 

uma relação de indicação para o preenchimento do cargo o mais breve possível, para 52 

dar continuidade às demandas que o CAU possui.  Silenio falou ainda da formatura da 53 

turma de arquitetura e Urbanismo da universidade UFT, que terá nos próximos dias, e 54 

que o CAU/TO foi convidado para compor a mesa, pontuou da importância de 55 

estarmos presente em todos os eventos que formos convidados, para sermos 56 

representados e sermos vistos pela sociedade, e sermos participativos o Vice 57 

Presidente Luis Hildebrando foi designado para representar o presidente nesta 58 

Cerimonia. Ainda nos informes foi citado a indicação de um representante do CAU 59 

para compor o conselho de Mobilidade Urbana, foram indicados o conselheiro Luis 60 

Hildebrando como titular e a conselheira Fernanda como suplente, e indicação do 61 

representante do CAU no conselho de Desenvolvimento Urbano, o conselheiro Silenio 62 

Martins e o Conselheiro Federal Matozalém como suplente. 63 

Sem nada mais a acrescentar, às dezoito horas e quarenta e cinco minutos foi declarada 64 

encerrada a 70ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 65 

Tocantins – CAU/TO. Para constar, eu, Joelma Santos Secretária da Presidência, 66 

lavrei a presente ata que será rubricada e assinada por mim e pela senhora Presidente 67 

em exercício para que se produzam os efeitos legais.  68 

 69 _________________________________ 

Silenio Martins Camargo 

Presidente CAU-TO 

_____________________________

_Joelma Santos Pereira 
Secretária da Presidência  


