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As Quatorze horas e quinze minutos do dia treze de agosto 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 sua 3 

Sessão Ordinária nº 76ª, convocada pelo Presidente do CAU/TO Arquiteto e Urbanista 4 

Silenio Martins Camargo. Presentes os senhores Conselheiros Estaduais Titulares 5 

Arquitetos e Urbanista Artur Máximo Souza, Conselheiro Lucio Milhomem 6 

Cavalcante Pinto, Conselheiro Luís Hildebrando Ferreira Paz, Conselheiro 7 

Andherson Prado Campos, Conselheira Joseliene de Sá da Silva. Presente também a 8 

Conselheira Estadual Suplente Arquiteta e Urbanista Fernanda Brito de Abreu, 9 

representando o seu titular o conselheiro Natanael Ferreira Fontes, e a conselheira 10 

suplente Valeria Ernestina de Oliveira. Presentes o Gerente Técnico do CAU/TO Sr. 11 

Gilmar Scaravonatti, o Assessor Jurídico do CAU/TO Sr. Andrelson Pinheiro Portilho 12 

Rodrigues, e o conselheiro Federal Matozalém Santana. A sessão foi iniciada pelo 13 

Presidente do CAU/TO Arquiteto e Urbanista Silenio Martins Camargo dando início 14 

com o questionamento se alguém gostaria de incluir algum item para a pauta, a 15 

conselheira Valeria solicitou que incluísse uma recomendação, referente ao perigo do 16 

cruzamento próximo à sede do CAU/TO dos inúmeros acidentes que já ocorreu e ocorrem 17 

com frequência e que já causou morte. A mesma pontuou que seria importante o conselho 18 

também se posicionar junto a prefeitura um projeto de segurança viária e mobilidade 19 

urbana e para o conselho de segurança. Em seguida o presidente fez uso da palavra 20 

seguindo com o primeiro item 1. Prestação de contas de julho/2018, onde o conselheiro 21 

Artur fez uso da palavra o apresentando o balanço final por serem os relatórios 22 

semelhantes todos os meses e ganhar tempo na reunião, falou sobre a evolução das 23 

receitas, apresentou gráfico, com quantidades de recebimentos de RRTs e que os gastos 24 

estão estáveis, o presidente questionou se teria alguma objeção sobre a prestação de 25 
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contas, foi aprovado por unanimidade. Em seguida Gilmar fez uso da palavra informando 26 

sobre a abertura do envelope do lote do CAU/TO que precisa ser marcado o mais breve 27 

possível para ser dada continuidade ao processo. Ato continuo seguiu com a pauta com o 28 

item 2. Aprovação da ata da 7ª Reunião Plenária Ordinária, o presidente Silenio 29 

solicitou que o conselheiro Lucio fizesse a leitura da ata onde já foram sendo feitas as 30 

alterações e em seguida colocada em aprovação, aprovada por unanimidade. Dando 31 

continuidade à pauta. No item 1.3 minuta regimento interno foi dado a palavra a 32 

conselheira Valeria, para apresentar o documento, para aprovação de todos, e seguida ser 33 

enviado ao CAU/BR, para homologação, foi feito algumas pontuações pelos conselheiros 34 

onde Valeria fará as correções, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 35 

Ato continuo a pauta no item 1.3 Gerencia técnica e Fiscalização, Gilmar começou 36 

falando sobre o evento que irá acontecer em setembro sobre Ética na Arquitetura: O papel 37 

do Arquiteto e da Empresa, tendo como palestrante o presidente do CAU/PR, Ronaldo 38 

Duschenes, que no evento terá também arrecadação de alimentos para doação a entidades 39 

carentes, acontecera no auditório do SEBRAE. Foi informado toda a programação e os 40 

órgãos que foram convidados, Gilmar informou também que dias 04 e 05 de setembro a 41 

programação ocorrera durante todo o dia, com reuniões da CED/BR conforme pauta de 42 

comissão. Falou também as programações dos demais eventos que o CAU/TO está 43 

organizando até o final do ano inclusive o seminário de Ética e reserva Técnica.   Pontuou 44 

também sobre o concurso de TCCs, já foi elaborado um cronograma a ser seguido, 45 

pontuou que foi realizado uma reunião com os coordenadores dos cursos das faculdades 46 

para discutir sobre o processo. Gilmar colocou em discussão também sobre as 47 

notificações que estão sendo enviadas a profissionais e alunos que atuam com práticas 48 

ilegais, e discutido também mecanismos que poderá melhor este processo de fiscalização 49 

que são as entregas das notificações que no momento ocorrem via correios. Pontuou 50 

também sobre a empresa de comunicação que está sendo contratada e os serviços que será 51 
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prestado ao CAU/TO. Gilmar falou também sobre o processo de fiscalização que está 52 

sendo realizado com profissionais que excluem RRTs, informou que foi enviado oficio 53 

as prefeituras para Porto Nacional, Natividade e Palmas solicitando relatórios de alvarás 54 

para análise da fiscalização do CAU/TO. 55 

Sem nada mais a acrescentar, às dezoito horas e cinco minutos foi declarada encerrada a 56 

76ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – 57 

CAU/TO. Para constar, eu, Joelma Santos Secretária da Presidência, lavrei a presente ata 58 

que será rubricada e assinada por mim e pelo senhor Presidente em exercício para que se 59 

produzam os efeitos legais. 60 

 61 _________________________________ 

SilenioMartinsCamargo 

Presidente CAU-TO 

_____________________________

Joelma Santos Pereira 
Secretária da Presidência 


