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As Quatorze horas e vinte minutos do dia trinta de Julho de dois mil e dezoito, na sede do 1 

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

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

Ordinária nº 75ª, convocada pelo Presidente do CAU/TO Arquiteto e Urbanista Silenio 4 

Martins Camargo. Presentes os senhores Conselheiros Estaduais Titulares Arquitetos e 5 

Urbanista Conselheiro Artur Máximo Souza, Conselheira Joseliene de Sá da Silva, 6 

Conselheiro Luís Hildebrando Ferreira Paz, Conselheiro Andherson Prado Campos, 7 

presente também a conselheira Suplente Valeria Ernestina de Oliveira, em substituição 8 

ao titular Lucio Milhomem Cavalcante Pinto, presente também o Gerente Técnico do 9 

CAU/TO Sr. Gilmar Scaravonatti, o Assessor Jurídico do CAU/TO Sr. Andrelson 10 

Pinheiro Portilho Rodrigues, e o Conselheiro Federal Matozalem Santana. A sessão 11 

foi iniciada pelo Presidente do CAU/TO Arquiteto e Urbanista Silenio Martins Camargo 12 

começou apresentando o presidente do CAU/AP Cesar Baliero, em seguida deu início 13 

sobre o primeiro item de pauta. Item 1. Processo:12240/2017 interessado: arq. E 14 

urbanista Claudio Ademir de Goes. Ato continuo solicitou a entrada do arquiteto para 15 

o julgamento, em seguida solicitou a leitura do relato feito pelo conselheiro Natanael, foi 16 

solicitado ao coordenador da comissão Luis Hidelbrando a iniciar a leitura, o mesmo 17 

solicitou ao assessor jurídico Andrelson para realizar a leitura do relato, ao final da leitura 18 

Hildebrando questionou ao arquiteto Claudio se o mesmo teria algo a declarar, Claudio 19 

iniciou falando que ficou sabendo deste processo em 2017, logo o mesmo procurou 20 

acompanhar , pontuou que o João Paulo fechou um projeto com uma cliente, uma 21 

residência, informou que o  João Paulo lhe procurou na época para fazer uma parceria 22 

nesse projeto, porém, a parceria não deu certo, Claudio informou que solicitou ao João 23 

Paulo que lhe apresentasse a cliente para discutir sobre valores , detalhes do projeto, mas 24 

em nenhum momento esse encontro aconteceu, pontuou que passou o tempo e que ele 25 
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pensou que não tinha dado mais em nada, pois o João Paulo não lhe procurou mais. 26 

Claudio informou que em 2017 através do processo ficou sabendo que João Paulo havia 27 

dado o calote na cliente, informou que toda informação sobre este caso ele soube através 28 

do processo, pois afirmou que não teve contato nem com a cliente e nem com o Joao 29 

Paulo. Informou que João Paulo é conhecido na cidade como desenhista, cadista, presta 30 

serviço para várias pessoas, e que ele pega os projetos como desenhista, vai em busca de 31 

um arquiteto para fazer a parceria, mas que o seu objetivo é enganar os clientes e os 32 

profissionais arquitetos e engenheiros. Em seguida sr. Silenio questionou se o Claudio te 33 

contato ainda com o Joao Paulo, se ele ainda reside em Palmas. Claudio informou a 34 

quadra que ele acha que o João Paulo mora e que um tio do João Paulo está construindo 35 

um edifício nessa quadra, Claudio informou também o telefone do João Paulo. Artur fez 36 

alguns questionamentos sobre a relação atual entre Claudio e João Paulo, o mesmo 37 

afirmou que não teve mais nem um tipo de contato com essa pessoa, e também não 38 

realizou mais nem um tipo de parceria. Em seguida Hidelbrando solicitou ao assessor 39 

Jurídico Andrelson que realizasse a leitura do voto. O relatório e o voto do relator 40 

Conselheiro arquiteto e urbanista Natanael Ferreira Fontes, nas páginas 18/20, dos autos 41 

do processo nº 12240/2017, foi aprovado por unanimidade dos membros presentes da 42 

Comissão de Ética, Disciplina e Exercício Profissional, deste Conselho, em plenária 43 

foram cinco votos em acordo com o voto do relator, e um voto contra, logo, foi aprovado 44 

pelo arquivamento do processo, registrado em face do arquiteto e urbanista Cláudio 45 

Ademir de Goes – CAU nº A375950. Em seguida o Conselheiro Andherson fez uso da 46 

palavra alertando o arquiteto que sempre que surgir alguma situação neste sentido, que o 47 

mesmo denuncie. Ato continuou o presidente Silenio agradeceu a presença do arquiteto 48 

Claudio, reafirmou sobre a decisão tomada em plenária que foi o arquivamento do 49 

processo. Em seguida Silenio solicitou a secretaria Joelma para realizar a leitura da pauta, 50 

e posteriormente abrir para sugestão de pauta para os demais, a Conselheira Joseliene 51 
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sugeriu a inclusão do item na pauta o calendário Palmas 30 anos para conhecimento. Ato 52 

continuo presidente solicitou a apresentação do item 1.1. Prestação de contas mês de 53 

maio e junho de 2018, no qual foi apresentado pelo conselheiro Andherson, o mesmo 54 

apresentou sobre as receitas arrecadas, fundo de apoio, inadimplências, comparativos, foi 55 

discutido e comentado com todos presentes sobre as prestações de contas. Em seguida 56 

Silenio realizou a leitura da Ata da 74ª reunião Plenária, onde foi realizada algumas 57 

alterações pertinente. Item 1.3 Gerencia e Fiscalização. Gilmar fez uso da palavra 58 

falando sobre o trabalho de fiscalização que está sendo realizado, e em seguida 59 

apresentado o manual do sindico e proposto que todos pontuem alguma alteração que 60 

juguem pertinente. Ato continuo Silenio citou o item 1.4 Minuta do regimento interno 61 

foi apresentado pela conselheira Valeria, colocado em discussão com a opinião dos 62 

conselheiros, pontuou que todos devem ler a minuta pontuar algo que não concordem, 63 

para que haja discussões e posteriormente na próxima plenária realizar os ajustes finais. 64 

Em seguida Silenio pontuou sobre o item 1.5 apoio a semana acadêmica de arquitetura 65 

e Urbanismo da UFT. A coordenação da faculdade solicitou apoio ao evento com 66 

passagens aéreas, foi deliberado a autorização deste apoio por todos presentes. 67 

Sem nada mais a acrescentar, às dezessete horas e cinquenta minutos foi declarada 68 

encerrada a 75ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 69 

Tocantins – CAU/TO. Para constar, eu, Joelma Santos Secretária da Presidência, lavrei a 70 

presente ata que será rubricada e assinada por mim e pelo senhor Presidente em exercício 71 

para que se produzam os efeitos legais. 72 

 73 _________________________________ 

Silenio Martins Camargo 

Presidente CAU-TO 

_____________________________

Joelma Santos Pereira 
Secretária da Presidência 


