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As Quatorze horas e trinta minutos do dia dezessete de setembro de dois mil e dezoito, na 1 

sede 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 77ª, 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 Luís Hildebrando Ferreira 6 

Paz, Conselheiro Andherson Prado Campos, conselheiro Natanael Ferreira Fontes, 7 

Presente também a Conselheira Estadual Suplente Arquiteta e Urbanista Valeria 8 

Ernestina de Oliveira, representando o seu titular o Conselheiro Lucio Milhomem 9 

Cavalcante Pinto, e a conselheira suplente Tavylla Pereira Silva Coelho , 10 

representando a sua titular a Conselheira Joseliene de Sá da Silva.  Presentes também a 11 

Gerente Administrativa e Financeira do CAU/TO Sra. Sirley Rodrigues Silva o Gerente 12 

Técnico do CAU/TO Sr. Gilmar Scaravonatti, o Assessor Jurídico do CAU/TO Sr. 13 

Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues, e o conselheiro Federal Matozalém Santana. 14 

A sessão foi iniciada pelo Presidente do CAU/TO Arquiteto e Urbanista Silenio Martins 15 

Camargo dando início com o questionamento se alguém gostaria de incluir algum item 16 

para a pauta ou alteração, foram realizadas as alterações. Em seguida o presidente fez uso 17 

da palavra seguindo com o primeiro item 1. Autorização compra do lote, o Sr. Silenio 18 

fez uso da palavra informando da urgência de iniciar o processo com a compra do lote, e 19 

que o tramite da documentação já estava sendo providenciada, informou que o pagamento 20 

do lote só será realizado após o registro no cartório de imóveis. Pontuou ainda que mesmo 21 

com a compra do lote não irão encerrar a tratativa de conseguirmos um lote do estado, ou 22 

da união. 23 
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Item 1.2 Aprovação da ata da 76ª Reunião Plenária Ordinária, o presidente Silenio 25 

solicitou que o que a secretaria Joelma fizesse a leitura da ata onde já foram sendo feitas 26 

as alterações e em seguida colocada em aprovação, aprovada por unanimidade. Ato 27 

continuo a pauta no item 1.3 Gerencia técnica e Fiscalização, Gilmar começou falando 28 

sobre as ações realizadas no combate ao exercício ilegal da profissão, que está recebendo 29 

as notificações dos conselheiros e arquiteto e estão visitando as obras e fiscalizando, 30 

assunto  foi discutido por todos, onde proporão de fazer divulgação nas mídias das 31 

fiscalizações que estão sendo feitas e  apresentar o que vem a ser a atuação do exercício 32 

ilegal, para servir de alerta e mostrar que o CAU/TO está acompanhando. Pontuou sobre 33 

os RRTs gerados, a fiscalização está enviando as notificações, alguns já estão vindo 34 

justificar e regularizar. Gilmar continuou falando sobre o próximo seminário que 35 

acontecera sobre o empreendedorismo na arquitetura que será dias 1 a 3 de outubro, 36 

apresentou a programação, pontuou também sobre a reunião da CPP que acontecera no 37 

CAU/TO. Logo em seguida no item 1.4 TAC, Hildebrando fez uso da palavra informando 38 

que identificou vários estudantes de arquitetura, que estão divulgando que são arquitetos, 39 

já foi recebido denúncias de alunos, foi colocado em discussão sobre como será o 40 

processo de punição, foi deliberado que seja feita uma deliberação para instituir o TAC 41 

nos casos de exercício ilegal de estudantes e leigos, e que será cobrado duas anuidades a 42 

multa. Próximo item de pauta 1.5 concurso do TCC, Hildebrando fez uso da palavra para 43 

expor sobre o andamento do processo do concurso, foram discutidos qual serão os 44 

critérios para execução, formas de premiações, se o CAU/TO terá a verba, valores. Foi 45 

colocado em votação quem seria a favor de ser criado o prêmio no valor de seis mil reais 46 

no todo, para o concurso de TCCs, mais da maioria presente optou por ser criado. Foi 47 

votado também que a premiação só poderá ser efetuada caso exista previsão orçamentaria. 48 

Em seguida no item 1.6 Finanças, Artur fez uso da palavra informando sobre os 49 

resultados dos orçamentos são praticamente idênticos mês a mês, o mesmo deu uma 50 
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sugestão de que quando estiver neste formato que fosse apresentado de forma trimestral, 51 

e quando houve alguma alteração como obras, ou algo que tenha um uso financeiro maior, 52 

voltar a ser apresentado mensal, nas plenárias poderá ser passado de forma rápida e 53 

simplificada como informe sobre o fechamento do mês, onde será enviado por e-mail 54 

antes das reuniões, foi colocado em votação essa sugestão e foi aprovado por 55 

unanimidade. Item 1.7 avaliação do evento seminário, Matozalém fez uso da palavra 56 

fazendo avaliação do evento, dando feedback de opiniões externas, onde todos colocaram 57 

sua opinião dando sugestões do que pode ser melhorado. Em seguida Matozalém falou 58 

também sobre a suspensão da Deliberação 104 da CED/BR, explicando sobre como seria 59 

na pratica esta ação de suspenção e como este tema está sendo debatido no CAU/BR, 60 

onde foi colocado em discursão, com ponto de vista dos presentes. 61 

Sem nada mais a acrescentar, às dezoito horas foi declarada encerrada a 77ª Sessão 62 

Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – CAU/TO. 63 

Para constar, eu, Joelma Santos Secretária da Presidência, lavrei a presente ata que será 64 

rubricada e assinada por mim e pelo senhor Presidente em exercício para que se produzam 65 

os efeitos legais. 66 

 67 _________________________________ 

Silenio Martins Camargo 

Presidente CAU-TO 

_____________________________

Joelma Santos Pereira 
Secretária da Presidência 


