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As Quatorze horas e vinte minutos do dia doze de novembro 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, 2 

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

CAU/TO em sua Sessão Ordinária nº 79ª, convocada pelo Presidente do CAU/TO 4 

Arquiteto e Urbanista Silenio Martins Camargo. Presentes os senhores Conselheiros 5 

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

Hildebrando Ferreira Paz, conselheiro Natanael Ferreira Fontes, presente a 7 

Conselheira Valeria Ernestina de oliveira em substituição ao seu titular Lucio 8 

Milhomem Cavalcante Pinto, a Conselheira Tavylla Pereira Silva Coelho em 9 

substituição a sua titular Joseliene de Sá da Silva, Conselheiro Andherson Prado 10 

Campos, conselheira suplente Fernanda Brito de Abreu.  Presentes também a Gerente 11 

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, presente o conselheiro Federal Matozalém 14 

Sousa Santana. A sessão foi iniciada com uma apresentação extra pauta com a 15 

assessora de comunicação do CAU/TO a Sra. Graziela Guardiola, explicando como é 16 

trabalhado a imagem do conselho nas mídias, como deve ser a postura do conselheiro 17 

em uma entrevista, o que deve ser falado, o tempo que pode ser gasto, e se dispor 18 

também a dar um treinamento a parte para quem tiver interesse. Os assuntos foram 19 

discutidos e comentados por todos. Ato contínuo, Presidente do CAU/TO Arquiteto e 20 

Urbanista Silenio Martins Camargo deu início a abertura da plenária, com o 21 

questionamento se alguém gostaria de incluir algum item para a pauta ou alteração, 22 

foram realizadas as alterações. Em seguida o presidente fez uso da palavra seguindo 23 

com o primeiro item 1. Leitura e aprovação da ata da 78ª Reunião Plenária 24 

Ordinária, o presidente Silenio solicitou que a secretaria Joelma fizesse a leitura da ata 25 
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onde já foram feitas as alterações e em seguida colocada em aprovação, aprovada por 26 

unanimidade. Seguindo a pauta no item 1.2 Diligencias sobre o regimento Interno, o 27 

presidente pontuou que o regimento já foi analisado pelo CAU/BR, onde foram 28 

colocados questionamentos e algumas recomendações para serem alteradas no 29 

regimento, ficou acordado do regimento ser passado para a comissão realizar as 30 

alterações necessárias e retornar a plenária o mais breve possível para aprovação. Sr. 31 

Silenio pontuou também sobre a função dos suplentes no conselho, o suplente só terá 32 

representatividade junto as ações e decisões do conselho se o mesmo estiver 33 

representando o seu titular em caso de ausência, o mesmo passa a ser titular naquele ato. 34 

Próximo item de Pauta 1.3 Registro do profissional que exerce exclusivamente a 35 

atividade de ensino, Matozalém fez uso da palavra pontuando sobre casos que 36 

ocorrem na rede de ensino de professores que não tem registro profissional, e de como 37 

poderá ser aplicada penalização como falta de ética, pois o profissional não é habilitado 38 

no CAU/TO, sendo colocado em discussão que dessa forma, não poderiam ser 39 

fiscalizados e penalizados. Em seguida foi colocado em votação que o CAU/TO tomará 40 

providências para realizar a cobrança do registro dos profissionais arquitetos que estão 41 

exercendo atividades de ensino e pesquisas nas universidades, sendo aprovado com 42 

quatro votos a favor, e um voto contra. Logo após no Item 1.4 ISSQN da prefeitura de 43 

Palmas, Matozalém fez uso da palavra falando sobre a cobrança do ISSQN, o mesmo 44 

fez um breve relato desse assunto, que esta cobrança já está acontecendo e não tem 45 

outro jeito de regularizar, que aquele que for notificado tem que pagar esta taxa, se 46 

estiver acumulado pode ser negociado para ser pago dividido em parcelas. Foi colocado 47 

em discussão o tema e Sr. Silenio colocou que seja marcada uma reunião de cortesia 48 

com a prefeita de Palmas para uma aproximação do CAU/TO, e posteriormente, em um 49 

outro momento, abordar temas que o CAU/TO precisa alinhar junto à prefeitura. Ato 50 

contínuo Item 1.5 Gerencia técnica e Fiscalização, Gilmar falou sobre o manual do 51 
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síndico, que foi enviado a assessora de comunicação para análise e modificações, 52 

informou que na próxima reunião trará para apresentar a plenária. Pontuou também que 53 

foi firmado um convênio com o IPOG, e que o CAU/TO apoiará uma palestra dia vinte 54 

e dois do onze de dois mil e dezoito, pontuou também sobre o andamento do concurso 55 

da sede do CAU/TO, sobre a quantidade de inscritos, sobre a comissão julgadora que 56 

terá a necessidade de realizar a substituição de um participante por ter tido um 57 

imprevisto, mas que já teríamos a indicação de um substituto. Falou também sobre o 58 

edital da premiação do Concurso dos TCCs, que já está formatado, em parceria com 59 

algumas universidades, informou sobre o cronograma desse processo e a forma que será 60 

conduzido. Fez um breve relato sobre a ação de fiscalização que foi feita na cidade de 61 

Gurupi, juntamente a Gabriela, foram fiscalizadas cinquenta obras, foram dadas 62 

orientações e participaram de palestra falando sobre a assistência técnica. Foi colocado 63 

em discussão também sobre o evento da divulgação do resultado do concurso do TCC e 64 

comemoração sobre o dia do arquiteto. Foi colocado em votação dos que são a favor de 65 

realizar o evento que envolverá a divulgação dos premiados do concurso da Sede, 66 

confraternização do dia do arquiteto e a divulgação do lançamento do Concurso dos 67 

TCCs, aprovado por unanimidade. Em seguida foi dado a palavra a conselheira Tavylla 68 

com a apresentação de um projeto da ATHIS com convênio com a polícia militar, será 69 

feita uma biblioteca no bairro Taquari, para o uso da comunidade. A conselheira 70 

apresentou o projeto, foi discutido por todos, foi colocado em votação a aprovação do 71 

projeto que foi aprovado por unanimidade. Sr. Silenio falou também sobre a visita ao 72 

Corpo de Bombeiros para discutir sobre algumas demandas de denúncias de 73 

profissionais que estão fazendo análise de projetos do corpo de bombeiro sem a devida 74 

habilitação, foi colocado em discussão. O sr. Silenio também falou sobre o 75 

representante atual do CAU/TO no observatório Rede que é o ex conselheiro Riknelson, 76 

o mesmo tem um entendimento que deveria ser um conselheiro da nova gestão para 77 
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facilitar o entendimento nas ações que são desenvolvidas, foi colocado em votação se 78 

deve ser feita uma convocação para o sr. Riknelson vir a plenária para fazer um breve 79 

relatório do que está sendo discutido e o que está em andamento, logo após será 80 

decidido se manterão o representante ou se irão mudar. Foi aprovado por unanimidade. 81 

Sem nada mais a acrescentar, às dezoito horas e vinte minutos foi declarada encerrada a 82 

79ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – 83 

CAU/TO. Para constar, eu, Joelma Santos Secretária da Presidência, lavrei a presente 84 

ata que será rubricada e assinada por mim e pelo senhor Presidente em exercício para 85 

que se produzam os efeitos legais. 86 

_________________________________ 

Silenio Martins Camargo 

Presidente CAU-TO 

_____________________________

Joelma Santos Pereira 
Secretária da Presidência 


