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Às Quatorze horas e trinta minutosdo dia doze de março de dois mil e dezoito, na sede 1 

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

TO, reuniu-se o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – CAU/TO em 3 

sua Sessão Ordinária nº 70ª, convocada pelo Presidente do CAU/TO Arquiteto e 4 

Urbanista Silenio Martins Camargo. Presentes os senhores Conselheiros Estaduais 5 

Titulares Arquitetos e Urbanista Luís Hildebrando Ferreira Paz, Conselheira 6 

Joseliene de Sá da Silva, Conselheiro Lucio Milhomem Cavalcante Pinto, 7 

Conselheiro Andherson Prado Campos. Presente também a Conselheira Estadual 8 

Suplente Arquiteta e Urbanista Sra. Tavylla Pereira Silva Coelho, Conselheira 9 

Valeria Ernestina de Oliveira, Conselheira Fernanda Brito de Abreu representando 10 

o seu titular o Conselheiro Natanael Ferreira Fontes, o conselheiro Flavio Dalla 11 

Costa representando o seu titular o Conselheiro Artur Máximo Souza. Presentes 12 

também a Gerente Administrativa e Financeira do CAU/TO Sra. Sirley Rodrigues 13 

Silva e o Assessor Jurídico do CAU/TO Sr. Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues, 14 

e o conselheiro Federal Matozalém Santana. A sessão foi iniciada pelo Presidente do 15 

CAU/TO Arquiteto e Urbanista Silenio Martins Camargo com a leitura da pauta, 16 

dando início aos itens da pauta,  questionou se alguém teria sugestão de assuntos para 17 

incluir, a conselheira Joseliene sugeriu falar sobre os informativos gerais do IAB, 18 

CPUA E CEDEP, Sirley sugeriu ser decidido data para elaboração do planejamento 19 

estratégico, O conselheiro Hildebrando sugeriu que fosse feito um oficio para o 20 

CAUBR solicitando um treinamento do IGEO e SICCAU para orientar funcionários 21 

do CAU e arquitetos, presidente questionou de alguém discordava da alteração de 22 

pauta. Ato continuo presidente seguiu a pauta com a aprovação do relatório de gestão 23 

de 2017, Sirley deu inicio a apresentação do relatório, informou sobre a auditoria que 24 

o CAU é submetido todos os anos e que não teve nenhum apontamento relevante ou 25 
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advertência, Silenio pontuou que todas as solicitações e informativos enviados para o 26 

CAUBR tem que ser oficializado via sistema, para ficar registrado quando precisar, 27 

Sirley continuo a falar sobre o relatório, informou que enviou o relatório por email 28 

para  todos os conselheiros para que todos possam ter a oportunidade de contribuir 29 

com o relatório, solicitou também que os conselheiros enviem para equipe do CAU os 30 

eventos e ações que são promovidos  durante o ano para ser incluído no relatório todo 31 

final de ano. Silenio aproveitou o assunto para pontuar que devem ser enviadas essas 32 

ações para a Ellen elaborar matérias para ser publicados no site para a sociedade 33 

acompanhar o trabalho que o CAU vem fazendo. Em seguida foi solicitado à 34 

conselheira Joseliene ler a ata da plenária anterior 70ª, foi solicitado pelo presidente 35 

que a secretaria Joelma fizesse a inclusão de algumas informações que estava faltando 36 

na ata, a conselheireira Fernanda havia feito anotações na sua agenda que poderia 37 

contribuir algumas informações que tenha faltado que por uma falha no gravador não 38 

foi gravada a reunião anterior, presidente solicitou que fosse revisada novamente ate o 39 

final da plenária, e que seja enviada junto da convocação como minuta da ata, para os 40 

conselheiros lerem e caso queiram incluir algo, fazer sugestão. Sirley voltou a falar 41 

sobre o relatório, informando dados contábeis e contou com a contribuição dos 42 

conselheireiros nas ações que o CAU trabalhou em 2017, reforço da importância de 43 

serem enviados todos os meses os eventos que o CAU promove e participa, para no 44 

final do ano facilitar o preenchimento do relatório de gestão. O presidente sugeriu 45 

ainda que toda plenária seja incluída todas as ações ate a data na pauta um breve 46 

relato, para ser lido e se alguém tiver algo a acrescentar já falar na reunião, pois ficara 47 

registrado em pauta e em ata. Foi colocado em votação a aprovação do relatório que 48 

foi discutido por todos podendo ele sofrer algumas alterações necessárias, Silenio 49 

informou que o relatório será enviado por email para todos acompanharem, e darem a 50 

sua anuência, aprovado por unanimidade a sugestão. Em seguida Silenio prosseguiu 51 
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com o próximo item da pauta que seria comentar sobre as áreas com altos índices de 52 

autoconstrução, que havia sido item de pauta da plenária passada, Hildebrando ira 53 

fazer o levantamento e apresentar na plenária de Abril. Logo após, o conselheiro 54 

Matozalém falou sobre o manual que trata das situações das reformas em edifícios, 55 

em apartamentos e lojas comerciais, o mesmo deu duas opções ou produzir o nosso 56 

próprio manual que demoraria mais um pouco, mas seria no formato do CAU-TO, ou 57 

pegar o manual de outros CAUS e adaptar colocando a logo do CAU-TO e no final 58 

colocar uma identificação que aquele material foi cedido pelo CAU de tal estado, 59 

pontuou que o conteúdo varia as informações poucas coisas, o mesmo compartilhou 60 

com o manual do DF, onde fizeram algumas adaptações, pontou que se o CAU TO 61 

quiser colocar a logo terá que enviar para a gráfica, e definir quantos exemplares 62 

devem ser feitos, deixou uma observação que hoje quase 90% de condomínios, usam o 63 

meio digital para se comunicar, e que poderia ser entregue cartilhas e de forma digital. 64 

O presidente Silenio sugeriu que este manual já seja incluído nas despesas do plano de 65 

comunicação. Hildebrando logo após fez um comentário que há um tempo cogitou a 66 

possibilidade do CAU puder ter patrocinadores externos para divulgação das nossas 67 

ações e eventos, mas que a advogada que esta em exercício disse que o CAU não 68 

poderia aceitar contribuições, fez este questionamento ao assessor jurídico Andrelson 69 

se isso pode ser possível fazer um edital, o mesmo informou que é possível através de 70 

parcerias. Silenio sugeriu uma estratégia que seja feito o manual em grande 71 

quantidade, deixar com o sindico para distribuir para todos os condôminos, e já pegar 72 

o contato do sindico, para o CAU enviar no whatsap o arquivo digital, para ser 73 

divulgados nos grupos, o principal objetivo é de conscientizar os síndicos que eles são 74 

responsáveis por tudo que acontecer, e que ele seja parceiro do CAU em fiscalizar. Em 75 

seguida Silenio solicitou que seja feita um oficio para o SECOVI – Sindicato da 76 

Habitação, para reafirmar parceria na nova gestão do CAU/TO. Em seguida o 77 
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presidente retomou a pauta falando sobre os processos o primeiro é referente à 78 

recomendação 01/2018, interessadas: faculdades publicas e privadas para registro dos 79 

profissionais. Andrelson pontuou que está recomendação foi citada na plenária 80 

passada, o mesmo fez a leitura do documento, que em resumo informa a 81 

obrigatoriedade do profissional ao assumir cargos e funções ter seu registro no 82 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo, sob pena de serem autuados, e sugeriu também 83 

que seja marcado uma reunião com a reitoria para entregar esta recomendação.  84 

Silenio solicitou que seja enviado ao CAU BR uma notificação sobre o profissional 85 

assumir cargos e funções, que se torna uma trava para a administração, pois hoje esta 86 

disponível no sistema Siccau o profissional se cadastrar apenas em três funções. 87 

Próxima recomendação 02/2018, interessados: Órgãos públicos – participação dos 88 

profissionais nas licitações públicas, Andrelson fez a leitura, em seguida Silenio 89 

propôs que a recomendação seja feita de maneira formal, mas também com uma 90 

linguagem mais simples para melhor entendimento dos órgãos públicos, e destacar que 91 

se não for cumprido de acordo com a orientação o CAU ira impugnar. 92 

Logo após, Silenio seguiu com a pauta, solicitando que o relator do Processo CB 93 

nº01/2018 Interessada: Elida Gonçalves Guimarães Sousa, Natureza: Isenção de 94 

pagamento de anuidades, relator Conselheiro Andherson, o mesmo fez uma breve 95 

leitura, a interessada apresenta uma documentação relativa a um câncer que a mesma 96 

adquiriu a arquiteta já esta aposentada, a mesma solicita a isenção de débitos de 97 

anuidades de 2016 ate o momento e que continue isenta, pois pretende atuar. O 98 

Presidente Silenio se posicionou no caso informando que nossa resolução sempre vai 99 

retroagir para beneficiar o profissional, e que o seu parecer seria a isenção da dívida, 100 

Andrelson informou que enviara o processo para o CAU/BR e aguardar posição, 101 
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Silenio destacou ainda que todos os processos nesse sentido precisam esta com a 102 

documentação completa e obrigatório ter os laudos do medico, não só atestados. 103 

Logo após o presidente questionou se alguém teria algo mais para falar na reunião, o 104 

conselheiro Lucio fez uso da palavra para falar sobre uma situação que ocorreu um dia 105 

anterior no grupo de WhatsApp, o mesmo leu um documento que produziu 106 

informando que não gostaria de causar polemica, sobre uma imagem que estava 107 

publicada na capa do facebook do CAU desde de Janeiro, mas só mês naquele dia uma 108 

arquiteta questionou, na imagem possui a hastag aqui tem arquiteto, porem,  a imagem 109 

não esta identificando o autor, os conselheiros presentes opinaram sobre o ocorrido em 110 

uma discursão, o presidente Silenio informou que no grupo solicitou a retirada da 111 

imagem sem referencia, para estancar a discursão o CAU não pode entrar neste tipo de 112 

polemica, e que toda as publicações devem ser enviados para o mesmo para a 113 

aprovação, tanto também quando alguém for a algum evento, deve contar na postagem 114 

que o CAU  esta naquele evento representado por tal pessoa, pontuou ainda que as 115 

imagens de divulgação deve ser revista e refeita, pois as que esta sendo feitas 116 

atualmente ao seu ver é muito infantil e que precisa ter uma característica de maior 117 

seriedade, por se referir a uma instituição de fiscalização Federal que é o caso do 118 

CAU. 119 

Sem nada mais a acrescentar, às dezoito horas e vinte e cinco minutos foi declarada 120 

encerrada a 71ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 121 

Tocantins – CAU/TO. Para constar, eu, Joelma Santos Secretária da Presidência, 122 

lavrei a presente ata que será rubricada e assinada por mim e pelo senhor Presidente 123 

em exercício para que se produzam os efeitos legais. 124 

 125 _________________________________ 

SilenioMartins Camargo 

Presidente CAU-TO 

_____________________________

Joelma Santos Pereira 
Secretária da Presidência 


