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Às quatorze horas e dez minutos do dia dez de junho de dois mil e dezenove, na sede do CAU/TO, 1 

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

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – CAU/TO em sua Sessão Ordinária nº 86ª, 3 

convocada pelo Presidente do CAU/TO Arquiteto e Urbanista Sr. Silenio Martins Camargo. 4 

Presente o vice-presidente do CAU/TO o Sr. Luís Hildebrando Ferreira Paz os Conselheiros 5 

Estaduais Titulares Arquitetos e Urbanistas Lúcio Milhomem C. Pinto, o Conselheiro Flávio 6 

Dalla Costa, o Conselheiro Andherson Prado Campos, o Conselheiro Natanael Ferreira 7 

Fontes, e a Conselheira Joseliene de Sá da Silva. Presentes também o Gerente Técnico e de 8 

Fiscalização do CAU/TO Sr. Gilmar Scaravonatti, a Gerente Administrativa e Financeira do 9 

CAU/TO Sra. Sirley Rodrigues Silva e o Assessor Jurídico do CAU/TO Sr Andrelson Pinheiro 10 

Portilho Rodrigues. Após a verificação do quórum, o presidente perguntou se teria alguma 11 

sugestão de inclusão ou alteração na pauta. O Assessor Jurídico Andhrelson sugeriu a inclusão 12 

do item Edital de Chamamento Público nº 01/2019 – Assistência Técnica de Habitação de 13 

Interesse Social – ATHIS, que após leitura e discussão, foi aprovado conforme Deliberação 14 

Plenária nº 26/2019. Também, do Protocolo nº 875006/2019, 15 

Interessado:XXXXXXXXXXXXXXXX. Recurso em face da Deliberação CPFi nº 009/2019, 16 

que negou a interrupção do registro. RELATOR: Conselheiro Flávio Dalla Costa. 17 

Aprovado conforme Deliberação Plenária nº 027/2019. O Conselheiro Flávio deu continuidade 18 

no item 1.2 – Votação: Protocolo nº 802230/2019, Interessado: XXXXXXXXXXXXXXXX. 19 

Recurso em face da Deliberação CEDEP nº 033/2019, que negou a interrupção do registro. 20 

RELATOR: Conselheiro Flávio Dalla Costa. Aprovado conforme Deliberação Plenária nº 21 

25/2019. O presidente Silenio solicitou a secretária Iara que desse continuidade pelo item 1.3 – 22 

Discussão e aprovação da ata da reunião plenária anterior: que após leitura, foi colocado em 23 

votação e aprovada por unanimidade. O Silenio pediu para dar continuidade no item 1.4 – Aporte 24 

financeiro do CAU/BR ao UIA: e o vice-presidente Hildebrando fez o uso da palavra 25 

explanando sobre o assunto. Informou que participou do Fórum de Presidentes onde o tema foi 26 
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abordado, e questionado se haveria ou não a participação do CAU no UIA com o repasse ao IAB 27 

no valor de 6,5 milhões para a construção de um pavilhão. Todos comentaram o assunto e 28 

concordaram com a determinação do Fórum de Presidentes, conforme Deliberação Plenária nº 29 

030/2019.   Dando continuidade a pauta, a gerente financeira Sirley explanou sobre o item 1.5 – 30 

Discussão sobre adesão ao Sistema de Gestão Integrado - SGI.   Informou que é um sistema 31 

completo com todos os módulos necessários para desempenho do conselho, e que o valor anual 32 

da adesão seria em torno 9 mil reais O presidente colocou em votação questionando quem seria 33 

a favor da adesão ao SGI como serviço essencial, que foi aprovado por uma unanimidade 34 

conforme Deliberação Plenária nº 028/2019. O presidente deu continuidade pelo item 1.6 – 35 

Negativação/Protesto das pessoas físicas e jurídicas com dívidas anteriores ao ano de 2018: 36 

explanou sobre o tema e todos comentaram o assunto que foi colocado em votação e aprovado 37 

conforme Deliberação Plenária nº 029/2019. O senhor Silenio pediu para prosseguir no item 1.7 38 

– Informes da CPUA: e o Conselheiro Lúcio fez o uso da palavra relatando os pontos discutidos 39 

na última reunião da comissão informando que se reunirão com os diretores das universidades 40 

para finalizarem a organização do evento de agosto; que a Marli membro convidada da comissão, 41 

anunciou que está se aposentando do Ministério Público; e que também foi discutido sobre o 42 

Congresso de Direito Urbanístico, que enviará a solicitação de apoio/parceria para o CAU/TO. 43 

O senhor Hildebrando deu continuidade relatando sua participação no II Encontro Nacional de 44 

CPUA´s, onde foi definido que as CPUA´s irão monitorar os projetos de lei relacionados ao meio 45 

ambiente e urbanismo. A Gerente Administrativa Sirley fez o uso da palavra solicitando inclusão 46 

de pauta do item Demonstração da execução dos orçamentos das comissões, apresentou o 47 

saldo de recursos de cada comissão a ser utilizado no segundo semestre. O vice-presidente 48 

Hildebrando deu continuidade informando que ele e a Conselheira Joseliene se reuniram com 49 

a Precisa para definirem como será traçada a estratégia de marketing para esta gestão. A 50 

Conselheira comentou que foi solicitado ao CAU um plano estratégico para que a Precisa elabore 51 

as divulgações. Também foi proposto um treinamento para os conselheiros de como atuar nas 52 
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redes sociais. Foi proposta a possibilidade de adquirir uma linha telefônica exclusiva para o CAU 53 

se aproximar dos profissionais com a divulgação de conteúdos pertinentes a classe. Prosseguindo 54 

no item 1.8 – Informes da Gerência Técnica e de Fiscalização, o Gilmar comentou sobre o 55 

treinamento do SICCAU ofertado aos funcionários e conselheiros que foi muito proveitoso. 56 

Comento que uma das responsáveis pelo treinamento acompanhou a equipe em cinco 57 

fiscalizações. Falou sobre os eventos do CAU e sobre intenção de parceria com o Núcleo para 58 

uma palestra, e sobre a intenção de fazer oficinas técnicas para egressos na sede do conselho. 59 

Comentou também que a campanha de calçados será prorrogada e exposta no shopping para 60 

novas arrecadações. Também comentou sobre os monitoramentos realizados dos RRT. 61 

Apresentou os dados da fiscalização em 62 obras na cidade de Gurupi, e em 99 obras em Palmas. 62 

O conselheiro Natanael fez o uso da palavra explanando sobe sua participação no 18º Seminário 63 

Regional da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR. No item 1.6 Informes da presidência: 64 

O senhor Gilmar relatou e avaliou como positiva a visita institucional que fizeram à Secretaria 65 

de Infraestrutura, Cidades e Habitação do Estado – SEINF onde foi debatido sobre concursos 66 

públicos de arquitetura, capacitação de profissionais, piso salarial e a contratação de estagiários 67 

da área. Foi solicitada parceria para a realização de um concurso público para a construção de 68 

um parque em Gurupi. O presidente fez o uso da palavra informando que o CAU foi convidado 69 

para fazer parte da mesa na colação de grau da Ulbra no dia 26 de julho. Sem nada mais a 70 

acrescentar, às dezoito horas e trinta minutos foi declarada encerrada a 86ª Sessão Plenária 71 

Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – CAU/TO. Para constar, eu, 72 

Iara Almeida, Secretária da Presidência, lavrei a presente ata que será rubricada e assinada por 73 

mim e pelo senhor Presidente em exercício para que se produzam os efeitos legais. 74 

 

________________________________ 

Silenio Martins Camargo 

Presidente CAU-TO 

 

 

_____________________________

Iara de Oliveira Almeida 
Secretária da Presidência 


