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As quatorze horas e quarenta minutos do dia dez de dezembro 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 80ª, convocada pelo Presidente do CAU/TO 4 

Arquiteto e Urbanista Sr. Silenio Martins Camargo. Presentes o Arquiteto e Urbanista 5 

vice-presidente Luis Hildebrando Ferreira Paz, os senhores Conselheiros Estaduais 6 

Titulares Arquitetos e Urbanista Lucio Milhomem Cavalcante Pinto, conselheiro 7 

Natanael Ferreira Fontes, conselheiro Andherson Prado Campos, conselheira 8 

Joseliene de Sá da Silva e a conselheira suplente Valéria Ernestina de Oliveira. 9 

Presentes também a Gerente Administrativa e Financeira do CAU/TO Sra. Sirley 10 

Rodrigues Silva o Gerente Técnico do CAU/TO Sr. Gilmar Scaravonatti e o Assessor 11 

Jurídico do CAU/TO Sr. Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues. A sessão foi 12 

iniciada com uma apresentação extra pauta com a presença da Sra. Maria Valadares 13 

explanando sobre o Projeto Redes de Monitoramento Cidadão juntamente com o ex 14 

conselheiro Sr. Ricknelson Luz, que representa o CAU/TO neste projeto, que tem como 15 

objetivo acompanhar os indicadores de sustentabilidade das cidades participantes. O 16 

presidente do CAU/TO Arquiteto e Urbanista Silenio, questionou como os debates e 17 

reuniões deste projeto estão acontecendo a fim de verificar a representatividade do 18 

CAU/TO e como está sendo efetivamente sua participação, pois não houve nenhum 19 

retorno de informações.  Maria Valadares continuou explicando que durante o ano de 20 

2018 não houve movimentação pois estavam aguardando a liberação do recurso para 21 

alavancar as ações, e que cada órgão envolvido, participa das discussões técnicas 22 

contribuindo com seus conhecimentos e validando os relatórios, e que o CAU/TO,  23 

participará com informações acerca da mobilidade, desigualdade urbana e uso do solo, e 24 

que em 2019 haverá a continuidade do projeto. Prosseguindo, o Assessor Jurídico do 25 
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CAU/TO Sr. Andrelson, relatou sobre o primeiro item da pauta 1. - Votação do 26 

Processo nº 365101/2016 em face da arquiteta Edna Márcia Paulino de Sousa. O 27 

presidente Silenio colocou em votação aos conselheiros que por unanimidade, 28 

decidiram a favor da absolvição e do arquivamento do processo, conforme Deliberação 29 

Plenária nº 25/2018. Seguindo a pauta no item 1.2 - Votação das Alterações no 30 

Regimento Interno a conselheira Valéria fez o uso da palavra pontuando as alterações 31 

no regimento interno após análise do CAU/BR, colocando em deliberação alguns itens 32 

que foram votados conforme alterações anexas. No próximo item da pauta 1.3 - 33 

Formação da Comissão do 1º Prêmio de TCC, a conselheira Joseliene prosseguiu 34 

juntamente com os outros conselheiros indicando os nomes dos integrantes da comissão, 35 

conforme consta na Deliberação Plenária nº 26/2018. Ato contínuo no item 1.4 - 36 

Assuntos da Gerencia Técnica e Fiscalização, Gilmar falou sobre o sucesso do 37 

concurso nacional para a nova sede do CAU/TO e que a comissão escolheu os três 38 

primeiros colocados mais três menções honrosas, informando que no total foram 147 39 

inscrições das quais 93 foram homologadas e 73 enviaram proposta para análise da 40 

Comissão Julgadora. Prosseguiu relatando sobre a fiscalização realizada no ano de 41 

2018, observando que a ação tem sido eficaz, e sugeriu que, para o próximo ano, seja 42 

feita uma ação junto aos prefeitos para orientar sobre a necessidade de aprovação de 43 

projetos e sobre a fiscalização de obras. Relatou ainda que o plano de fiscalização 44 

programado para 2018 foi concluído com a fiscalização realizada nos municípios de 45 

Guaraí, Colinas do Tocantins e Araguaína de 4 a 7 de dezembro último. No item 1.5 - 46 

Informes da Presidência, Silenio explanou sobre a sua participação em Brasília no dia 47 

12 de dezembro no Fórum Legislativo, no Congresso, para discutir a validade da 48 

Resolução 51, e que no dia seguinte, participou da reunião ampliada do CAU/BR.  49 
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Em outros pontos abordados extra pauta, Silenio pontuou a importância de conseguir, no início 50 

do ano de 2019, agenda com a prefeita para discutir sobre a participação do CAU/TO nas 51 

comemorações do aniversário de 30 anos de Palmas. Todos opinaram e o Lúcio prosseguiu 52 

informando que o assunto já foi abordado na prefeitura, que demonstrou interesse no apoio do 53 

CAU/TO. Prosseguindo, o Silenio abordou sobre a minuta do Código de Obras da prefeitura e 54 

Lúcio explicou que foi criada uma comissão interna com a maior parte dos integrantes efetivos, 55 

para adequar o texto base desta minuta de acordo com as demandas internas da prefeitura, e que 56 

este, será encaminhado informalmente para o CAU/TO e para o CREA irem tomando ciência.  57 

O presidente Silenio apontou a necessidade de criar uma comissão especial para fazer análise 58 

da minuta do Código de Obras onde foi questionado quem poderá participar. Todos opinaram 59 

citando os nomes dos componentes, conforme consta na Deliberação Plenária nº 27/2018. Ato 60 

contínuo, todos opinaram sobre a importância de convidar para a solenidade de Comemoração 61 

do Dia do Arquiteto e Urbanista a prefeita, os secretários, os órgãos licitantes e os 62 

coordenadores dos cursos de Arquitetura e Urbanismo. Em seguida, Valéria comenta a 63 

solicitação do ITPAC de um palestrante para a colação de grau da turma, onde o CAU/TO 64 

geralmente oferta uma palestra sobre ética. Todos opinaram e citaram que o Matozalém 65 

geralmente é o palestrante. Prontamente, Silenio abordou sobre as entregas das carteiras 66 

profissionais, e opinou que esta, seja feita no CAU/TO, com a presença de alguns conselheiros. 67 

Assunto comentado por todos e aprovado unanimemente. Ato contínuo, Valéria fez o uso da 68 

palavra abordando o tema ISSQN já discutido em pauta na  reunião anterior, e que após reunião 69 

com o Sr. Márcio Reis, diretor da fiscalização e tributação da prefeitura, foi sugerido que seja 70 

feito um ofício solicitando dados da base de cálculo para chegarem ao valor do imposto, para 71 

que posteriormente, com informações em mãos, seja possível argumentar e questionar com a 72 

prefeita. Pontuou também sobre a intenção da prefeitura em exigir que os profissionais se 73 

cadastrem para a provação de projetos, o que acarretará reclamações no CAU/TO devido ao 74 

valor mensal a ser pago por este cadastro. O presidente fez uma breve explanação sobre o 75 
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ISSQN e todos comentaram sobre o assunto onde foi deliberado a confecção de um ofício com 76 

sugestões e que também servirá para demonstrar a participação do CAU/TO nesta discussão.  77 

Ato contínuo, o conselheiro Natan sugeriu que palestras informativas sejam ofertadas para os 78 

profissionais e o Silenio pronunciou-se deliberando que no ano de 2019, iniciará por 79 

Araguaína, que tem um grande número de profissionais.  80 

Sem nada mais a acrescentar, às dezoito horas e vinte minutos foi declarada encerrada a 80ª 81 

Sessão Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – CAU/TO. 82 

Para constar, eu, Iara Almeida Secretária da Presidência, lavrei a presente ata que será 83 

rubricada e assinada por mim e pelo senhor Presidente em exercício para que se produzam os 84 

efeitos legais. 85 

 

________________________________ 

Silenio Martins Camargo 

Presidente CAU-TO 

 

 

_____________________________

Iara de Oliveira Almeida 
Secretária da Presidência 


