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As Quatorze horas e vinte e quatro minutos do dia quinze de outubro 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 – CAU/TO 3 

em sua Sessão Ordinária nº 78ª, convocada pelo Presidente do CAU/TO Arquiteto e 4 

Urbanista Silenio Martins Camargo. Presentes os senhores Conselheiros Estaduais 5 

Titulares Arquitetos e Urbanista Artur Máximo Souza, Conselheiro Luís Hildebrando 6 

Ferreira Paz, conselheiro Natanael Ferreira Fontes, presente o Conselheiro Lucio 7 

Milhomem Cavalcante Pinto, a Conselheira Joseliene de Sá da Silva.  Presentes 8 

também a Gerente Administrativa e Financeira do CAU/TO Sra. Sirley Rodrigues Silva 9 

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

CAU/TO Sr. Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues. A sessão foi iniciada pelo 11 

Presidente do CAU/TO Arquiteto e Urbanista Silenio Martins Camargo dando início 12 

com o questionamento se alguém gostaria de incluir algum item para a pauta ou alteração, 13 

foram realizadas as alterações. Em seguida o presidente fez uso da palavra seguindo com 14 

o primeiro item 1. Pagamento de diárias conselheiros, o sr. Silenio fez uso da palavra 15 

informando que outros CAUs tiveram uma recomendação do ministério público dizendo 16 

que os conselheiros que são da cidade não têm direito a recebimento de ajuda de custo de 17 

forma alguma para participação de reuniões ordinárias, por ser um trabalho honorifico, a 18 

diária e auxilio deslocamento poderá ser pago para conselheiro que mora fora da cidade, 19 

pontuou que teve CAU que foi obrigado a devolver todas as diárias que haviam recebido, 20 

sr. Silenio colocou em questionamento as seguintes questões que poderão continuar 21 

recebendo e não da problema, ou que poderão continuar recebendo e da problema, 22 

colocou em votação de continuar recebendo, ou de fazer o cancelamento de pagamento a 23 

partir da presente reunião, colocou em aberto para ouvir o posicionamento da plenária, 24 

foi discutido e colocado em votação 1 voto a favor de continuar recebendo as diárias, 05 25 
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votos a favor da suspensão do pagamento, Sr. Silenio concluiu que a partir desta plenária 26 

estará suspenso o recebimento de meias diárias para os conselheiros locais. Foi discutido 27 

também se concordam sobre o procedimento de recorrer ao ministério público para 28 

realizar uma consulta sobre essa questão, a conselheira Joseliene e o conselheiro Luis 29 

Hildebrando propôs que fosse feito uma consulta ao jurídico do CAU/BR para ter um 30 

parecer oficial, se pode continuar recebendo ou se devem suspender. Foi colocado em 31 

votação e decidido que o jurídico do CAU/TO faça uma consulta ao jurídico do CAU/BR 32 

faça uma consulta a respeito do assunto. Em seguida Item 1.2. Leitura e aprovação da 33 

ata da 77ª Reunião Plenária Ordinária, o presidente Silenio solicitou que a secretaria 34 

Joelma fizesse a leitura da ata onde já foram sendo feitas as alterações e em seguida 35 

colocada em aprovação, aprovada por unanimidade. Ato continuo a pauta no item 1.3 36 

prestação de Contas Setembro, o conselheiro Artur fez uso da palavra dando início a 37 

prestação de contas, mostrando em gráficos sobre a arrecadação, superávit, números de 38 

RRTs gerados por mês, de janeiro a setembro e também sobre as despesas do conselho 39 

do mês corrente, informou que está estável receita e despesas, falou sobre as 40 

inadimplências que comparado aos meses anteriores tivemos novas entradas devido a 41 

intensificação das cobranças, Sirley fez uso da palavra informando que está sendo feita a 42 

ação de envio de e-mail, tanto para pessoas físicas como jurídica, em seguida o sr. Silenio 43 

fez uso da palavra informando do Refis que os arquitetos poderão realizar o parcelamento 44 

em até cinco vezes, informou que foi decidido que não será mais feito baixa em processos 45 

ajuizados. Próximo item de Pauta 1.4 Programação do orçamento de 2019, Sirley fez 46 

uso da palavra apresentando os planos que estão previstos para o próximo ano com dados 47 

e valores, foi discutido pelos participantes, tirando dúvidas e ajustando conforme a 48 

explanação. Item 1.5 Gerencia técnica e Fiscalização, Gilmar começou falando sobre o 49 

concurso da sede do CAU/TO informando do andamento do processo, edital e toda a 50 

programação que irá ocorrer, orçamento e participantes, formas de divulgação, foi 51 



 
 
 
 
 

Ata da 78ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Tocantins, realizada em 

15 de outubro 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 

3 

colocado em discussão o assunto na plenária. Item 1.6 avaliação seminário Athis, foi 52 

aberto à discussão, onde os conselheiros elogiaram, informaram que foi positivo em 53 

relação a eventos anteriores, pontuaram que ainda temos muito a melhorar, mas que foi 54 

satisfatório, Gilmar informou da dificuldade de cumprir horários, pois, houve 55 

cancelamento de voos de palestrante, causando atraso na programação, e outros 56 

contratempos também, mas que de forma geral todo acharam o evento bem-sucedido. Sr. 57 

Silenio falou também sobre a necessidade de realizar ações sobre a assistência técnica 58 

que desde o início ano, havia proposto e ainda não foi feito nada, informou que deve ser 59 

feito alguma ação social até o final deste ano para ser usados os recursos disponíveis e 60 

realizar uma ação social. Nos informes da Presidência o sr. Silenio falou sobre as 61 

denúncias recebidas do corpo de bombeiro que dois leigos fazendo aprovação de projetos 62 

de combate a incêndios, será enviado um oficio e entregue pessoalmente em reunião com 63 

o comandante. Em seguida foi falado também sobre a ação do CAU solidário que precisa 64 

ser realizado este ano, foi designada a conselheira Joseliene para liderar esta ação Sr. 65 

Silenio também falou sobre várias queixas que estamos recebendo sobre o decreto da 66 

prefeitura, o conselheiro Lucio propôs que o conselho deve solicitar ao ministério público 67 

para fazer uma recomendação a prefeitura para analisar esses fatos, em seguida foi 68 

apresentado um vídeo feito pela comunicação sobre o código de ética, para analisarem e 69 

aprovarem. 70 

Sem nada mais a acrescentar, às dezoito horas foi declarada encerrada a 78ª Sessão 71 

Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – CAU/TO. 72 

Para constar, eu, Joelma Santos Secretária da Presidência, lavrei a presente ata que será 73 

rubricada e assinada por mim e pelo senhor Presidente em exercício para que se produzam 74 

os efeitos legais. 75 

_________________________________ 

Silenio Martins Camargo 

Presidente CAU-TO 

_____________________________

Joelma Santos Pereira 
Secretária da Presidência 


