
 
 
 
 
 

Ata da 72ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins, 

realizada em 09 de Abril de 2018, na sede do 

CAU/TO, em Palmas – TO.  

 

 

 

 

 

Endereço: Quadra 103 sul, Rua SO-05, Lote 12, Salas 04 e 05 

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

1 

Às Quatorze horas e trinta e cinco minutos do dia nove de abril de dois mil e dezoito, 1 

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

Palmas – TO, reuniu-se o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – 3 

CAU/TO em sua Sessão Ordinária nº 72ª, 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 Lucio Milhomem Cavalcante Pinto, Conselheiro Natanael Ferreira 7 

Fontes, o Conselheiro Artur Máximo Souza. Presente também a Conselheira 8 

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

substituição a titular Joseliene de Sá. Presentes também o Gerente Técnico do 10 

CAU/TO Sr. Gilmar Scaravonatti e o Assessor Jurídico do CAU/TO Sr. Andrelson 11 

Pinheiro Portilho Rodrigues. A sessão foi iniciada pelo Presidente do CAU/TO 12 

Arquiteto e Urbanista Silenio Martins Camargo dando início aos itens da pauta, 13 

solicitou que a secretaria Joelma iniciasse a leitura da Ata da 71ª reunião Plenária, para 14 

aprovação. Ato continuo o sr. Silenio colocou a ata em aprovação, no qual não teve 15 

discordância e foi aprovada por todos presentes. Em seguida Silenio fez a 16 

apresentação do novo colaborador do CAU, gerente Técnico Gilmar Scaravonatti, que 17 

foi contratado para dar continuidade ao trabalho de fiscalização e questões técnicas, 18 

em seguida Gilmar fez uso da palavra com os seus agradecimentos pela oportunidade 19 

e confiança e se colocou a disposição para agregar no que for necessário. Seguindo a 20 

pauta Silenio questionou ao conselheiro Hildebrando referente à pesquisa das áreas de 21 

auto risco, Hildebrando pontuou que fez um estudo, e o mesmo destaca questões 22 

principais, que é a necessidade de um plano de fiscalização, definir estratégias, 23 

destacou como uma das prioridades pontuou ainda como fator importante o plano de 24 

marketing, continuou falando sobre o estudo e sobre as áreas de construções de 25 

prédios na cidade que não possuem RRT, Silenio fez uso da palavra pontuando que o 26 
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processo de fiscalização é aberto contra pessoa física ou jurídica pelo fiscal, informou 27 

que a questão é: qual é o objetivo da fiscalização? Qual a prioridade? Deve-se deixar 28 

claro o porquê é ilegal? Pontuou que há indícios de incompatibilidades do número de 29 

registros de RRTs com a rotina de alguns profissionais. O sr. Gilmar fez uso da 30 

palavra pontuando que deveria haver suspenção para os que acobertam e assinam, por 31 

se uma irregularidade grave, Hildebrando deu continuidade a apresentação da pesquisa 32 

onde os conselheiros discutiram o assunto com diversas opiniões, apresentou vários 33 

mapas com percentuais de índices de autoconstrução em várias regiões de Palmas, 34 

como no Taquari e Capadócia. Silenio, em seguida, fez uso da palavra destacando que 35 

foi bom o trabalho, e que deverá ser feito, depois nos outros municípios maiores do 36 

estado, por ser mais um trabalho de embasamento do plano de fiscalização, o mesmo 37 

acrescentou que deverá ser feito não só um trabalho de orientação, mas também de 38 

assistência técnica. Em seguida, Artur iniciou a explanação da prestação de contas do 39 

mês de fevereiro e março, informando que a maior receita do CAU sempre será o 40 

fundo de apoio que é enviado pelo CAU/BR para os CAU/UF, falou um pouco sobre 41 

cada plano de conta, tirando dúvidas colocou sobre a questão das inadimplências que o 42 

CAU deveria fazer alguma ação para tentar arrecadar, pois hoje o número de 43 

inadimplência é muito grande, e o recurso pode ser aplicado em vários planos e ações.  44 

Sem nada mais a acrescentar, às dezessete horas e quinze minutos foi declarada 45 

encerrada a 72ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 46 

Tocantins – CAU/TO. Para constar, eu, Joelma Santos Secretária da Presidência, 47 

lavrei a presente ata que será rubricada e assinada por mim e pelo senhor Presidente 48 

em exercício para que se produzam os efeitos legais. 49 

________________________              ________________________ 50 

Silenio Martins Camargo                     Joelma Santos Pereira 51 

Presidente CAU-TO                                   Secretária da Presidência 52 


