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    As quatorze horas e trinta minutos do dia onze de março de dois mil e dezenove, na sede do 1 

CAU/TO, situado na Quadra 103 sul, Rua SO-05, Lote 12, Salas 04 e 05, Palmas – TO, reuniu-2 

se o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – CAU/TO em sua Sessão Ordinária nº 3 

83ª, convocada pelo Presidente do CAU/TO Arquiteto e Urbanista Sr. Silenio Martins 4 

Camargo. Presente o vice-presidente do CAU/TO o senhor Luís Hildebrando Ferreira Paz, 5 

os senhores Conselheiros Estaduais Titulares Arquitetos e Urbanista Natanael Ferreira 6 

Fontes, o Conselheiro Andherson Prado Campos, a Conselheira Joseliene de Sá da Silva e 7 

os Conselheiros Estaduais Suplentes Flávio Dalla Costa, a Conselheira Valéria Ernestina de 8 

Oliveira. Presentes também o Gerente Técnico do CAU/TO Sr. Gilmar Scaravonatti, a 9 

Gerente Administrativa e Financeira do CAU/TO Sra. Sirley Rodrigues Silva e o Assessor 10 

Jurídico do CAU/TO Sr. Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues. Após a verificação do 11 

quórum, a sessão foi iniciada pelo item 1.1 – Proposta de Inclusão de Pauta: com o 12 

presidente Sr. Silenio questionando se alguém teria alguma sugestão de ponto para inclusão na 13 

pauta. A Conselheira Valéria propôs que acrescentasse a resposta da análise do CAU/BR sobre 14 

o Regimento Interno, e o Conselheiro Andherson que após a posse do Conselheiro Flávio, 15 

ocorresse a nova composição da CPFi. Dando continuidade, no item 1.2 – Posse do 16 

Conselheiro Flávio Dalla Costa: o presidente comunicou que o Conselheiro Flávio estava 17 

sendo empossado como titular em função do Conselheiro Artur Máximo Souza ter pedido 18 

afastamento por um ano. Colocou também em votação a indicação do Flávio como coordenador 19 

adjunto da CPFi, aprovado por unanimidade. Prosseguiu no item 1.4 – Discussão e aprovação 20 

da Ata da Reunião Plenária Anterior: solicitando que a secretária Iara fizesse a leitura. Sr. 21 

Silenio colocou em votação e questionou se teria alguma sugestão de alteração. Foi aprovada. 22 

Dando continuidade no Item 1.5 – Resultado e Repercussão do Concurso de TCC´s: todos 23 

sugeriram que no próximo concurso sejam feitas algumas mudanças no edital, e o Coordenador 24 

do concurso Gilmar prosseguiu relatando os números dos inscritos, sobre o julgamento e sobre 25 

o evento para a entrega dos certificados para os premiados e para os orientadores, que contará 26 
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com a palestra da Arquiteta e Urbanista Laís Faustino. Assunto comentado por todos. Dando 27 

continuidade no item 1.3 – Entrega dos Certificados – Concurso Público Nacional de 28 

Arquitetura: o presidente fez o uso da palavra agradecendo a participação dos homenageados 29 

no concurso presentes: Lucas Lepesqueur Branquinho, Luis Ricardo Medeiros Oliveira e 30 

Hillson Freitas Cardoso; ressaltando a importância de terem participado e que a intenção do 31 

CAU/TO é expandir essa ideia cada vez mais. Posteriormente o presidente realizou a entrega 32 

dos certificados aos homenageados. Dando continuidade no item 1.6 – Resposta da análise do 33 

CAU/BR sobre o Regimento Interno aprovado conforme Deliberação Plenária nº 11/2019. 34 

Prosseguiu pelo item 1.7 – Informes da Gerência Técnica e de Fiscalização: passando a 35 

palavra para o Senhor Hildebrando que apresentou a proposta deliberada na reunião da 36 

CEDEP de que as fiscalizações sejam feitas com o uso do drone, devido à dificuldade de 37 

fiscalizar determinados lugares, e que poderá ser feito através da contratação da prestação desse 38 

serviço. O presidente solicitou ao Hildebrando que apresente um projeto de como a proposta 39 

contribuirá verdadeiramente com a fiscalização e o orçamento para uma possível contratação. 40 

Assunto comentado por todos. Gilmar fez o uso da palavra informando que o manual do 41 

síndico foi enviado para a impressão e o lançamento será em parceria com a Secovi. Também 42 

fez um breve comentário sobre as inscrições do Concurso Público Nacional de Fotografia. 43 

Acerca das fiscalizações, Gilmar relatou que é possível atuar através de buscas nas mídias 44 

sociais, e que o meio é eficaz e de baixo custo. A Conselheira Valéria pediu para que na 45 

próxima reunião plenária, seja apresentado um levantamento das RRTs. O Sr. Silenio sugeriu 46 

que se faça uma auditoria das dez pessoas que mais excluem e as que mais fazem substituição e 47 

retificador, e posteriormente, fiscalize as obras com o uso do drone para eventual penalidade. 48 

Continuou no item 1.8 – Informes da Presidência: informando que o CAU/BR criou um 49 

grupo temático de diretrizes para fiscalização tendo o Conselheiro Federal Matozalém como 50 

coordenador, e que as ideias que surgirem nas plenárias, poderão ser apresentadas ao grupo. O 51 

vice-presidente Sr. Hildebrando prosseguiu sugerindo que seja solicitado um treinamento do 52 
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Siccau para os conselheiros. Assunto comentado por todos. Seguindo com item extra-pauta 53 

Informes da CEF, a conselheira Joseliene fez um breve relato sobre ofício recebido acerca 54 

dos Cálculos de Tempestividade, enviado pelo CAU/BR, para ser repassado aos coordenadores 55 

dos cursos de arquitetura e urbanismo.  Informou também que solicitou o agendamento de uma 56 

reunião com os coordenadores dos cursos de arquitetura das universidades EADs, para 57 

identificação da estrutura. O Silenio se posicionou a favor da publicação de uma nota que 58 

informe que não será emitido registro para os graduados dos cursos EADs que não estejam 59 

cadastrados no CAU. Assunto comentado por todos e deliberado que se elabore um texto 60 

acerca do assunto, e repassado para a Precisa publicar. Dando continuidade com os informes da 61 

presidência, o Sr. Silenio disse que ele e o Gilmar se reuniram com o presidente do CREA e 62 

apresentaram a proposta de parceria nas fiscalizações, através de um convênio que autorize 63 

durante as fiscalizações, recolher as informações de ambos profissionais, e no caso de haver 64 

irregularidades nas obras, remeta as informações para o conselho de competência. Também 65 

será feita a troca de senhas para acesso e visualização no sistema de ambos. Prosseguiu 66 

relatando o envio de um termo de cooperação/assistência técnica em concurso público para o 67 

jurídico da prefeitura. Comentou também que foi traçado um plano B para o concurso de 68 

fotografia, que além da exposição dos premiados, será disponibilizado um espaço para os 69 

conselheiros titulares e suplentes, funcionários do CAU/TO, e para os jurados da banca, 70 

exporem suas fotos. Continuou informando que na última reunião com os presidentes em 71 

Brasília, ele repassou que se reuniu com Deputados Federais, o que gerou interesse na assessora 72 

parlamentar, que vai contactar com os deputados e articular uma reunião juntamente com as 73 

comissões, para dar continuidade às conversas. Ressaltou que outra pauta que precisa ser 74 

passada para os deputados, é sobre o não pagamento da anuidade para os conselhos. Prosseguiu 75 

informando que o Conselho usa apenas um dos dois carros que possui, o que danifica e 76 

desvaloriza o automóvel. A partir disto, surgiu a ideia de colocar um dos carros a leilão e 77 

utilizar o valor para a obra da sede. Sr. Hildebrando fez o uso da palavra informando que ele 78 
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participará do 17º Seminário Regional da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR em Porto 79 

Alegre nos dias 8 e 9 de março. Sem nada mais a acrescentar, às dezoito horas e quarenta 80 

minutos foi declarada encerrada a 83ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e 81 

Urbanismo do Tocantins – CAU/TO. Para constar, eu, Iara Almeida, Secretária da Presidência, 82 

lavrei a presente ata que será rubricada e assinada por mim e pelo senhor Presidente em 83 

exercício para que se produzam os efeitos legais. 84 

 

________________________________ 

Silenio Martins Camargo 

Presidente CAU-TO 

 

 

_____________________________

Iara de Oliveira Almeida 
Secretária da Presidência 


