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Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e nove de maio de dois mil e dezenove, na sede 1 

do 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 

87ª, convocada pelo Presidente do CAU/TO Arquiteto e Urbanista Sr. Silenio Martins 4 

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

Conselheiros Estaduais Titulares Arquitetos e Urbanistas Natanael Ferreira Fontes, o 6 

Conselheiro Flávio Dalla Costa, o Conselheiro Lúcio Milhomem Cavalcante Pinto, o 7 

Conselheiro Andherson Prado Campos e a Conselheira Joseliene de Sá da Silva. O Gerente 8 

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

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

Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues. Após a verificação do quórum, o presidente iniciou a 11 

reunião pelo item 1.1 -  Proposta de inclusão de pauta: e questionou se alguém teria alguma 12 

sugestão para alteração de pauta. O conselheiro Flávio sugeriu que o processo Recurso em face 13 

do Auto de Infração nº: 1000070657/2018, Interessada: XXXXXXXXXXXXXXXX de sua 14 

relatoria fosse retirado da pauta, para ser analisado novamente e votado na próxima reunião. 15 

Também solicitou a inclusão da apresentação da prestação de contas do segundo trimestre de 16 

2019. O vice-presidente Hildebrando, fez o uso da palavra solicitando que o processo Recurso 17 

em face do Auto de infração nº 1000072155/2018, Interessado: XXXXXXXXXXXXXXXX, 18 

de relatoria do conselheiro Andherson Prado Campos,  também fosse retirado da pauta devido ao 19 

não comparecimento do conselheiro relator. O presidente Silenio deu continuidade sugerindo a 20 

inclusão da discussão da Resolução CAU/BR nº 91, que dispões sobre o Registro de 21 

Responsabilidade Técnica (RRT). Solicitou que o assessor jurídico explanasse sobre o item 1.2 22 

– Processos: Votação da Deliberação CPFi nº 11/2019. Assunto: Consulta ao CAU/BR, 23 

isenção de anuidades da TERRAPALMAS. Assunto comentado por todos e definido que o 24 

processo seja encaminhado à CPFi/BR conforme Deliberação Plenária nº 33/2019. Dando 25 

continuidade, o presidente sugeriu que prosseguisse no item 1.3 - Discussão e aprovação da Ata 26 
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da Reunião Plenária Anterior: solicitando que a secretária Iara fizesse a leitura. Foi colocado 27 

em votação e aprovado por unanimidade. O presidente solicitou que a Sirley prosseguisse pelo 28 

item 1.4 - Reprogramação do Orçamento do CAU/TO 2019, aprovado conforme Deliberação 29 

Plenária nº 031/2019. Apresentou também o item extrapauta: Prestação de contas do segundo 30 

trimestre de 2019 que foi aprovado conforme Deliberação Plenária nº 032/2019.  O presidente 31 

deu continuidade à reunião em um item extrapauta, propondo a abertura de um Edital de 32 

Chamamento semestral para a concessão de convênios de parcerias. Todos comentaram o assunto 33 

que foi aprovado. Prosseguindo com a pauta, o item 1.5 - Congresso do UIA: foi apresentado 34 

pelo Silenio, que colocou em votação a autorização para que o CAU/TO faça uma denúncia no 35 

Ministério Público contra o CAU/BR, acerca do gasto no evento. Aprovado conforme 36 

Deliberação Plenária nº 34/2019. Dando continuidade à pauta, no item 1.6 - Termo de 37 

Referência das Carteiras Profissionais – Estações de Capturas; Silenio informou que o 38 

CAU/BR enviou um ofício solicitando a quantidade de estações de capturas que o CAU/TO 39 

necessitará, pois, serão feitas novas aquisições. Comentou que já foi informado que não há 40 

necessidade de mais de uma estação. Prosseguindo, o Gilmar fez o uso da palavra no item 1.7 - 41 

Solicitação de parceria para divulgação do curso Perícias Judiciais – Empresa Rui Juliano 42 

Perícias informando que foi solicitado um convênio de parceria para divulgar o curso, e 43 

apresentou as condições para a realização do mesmo. O presidente prosseguiu com o item 44 

extrapauta Solicitação de parceria Empresarial da empresa Tudy Vieira Orientação para 45 

Resultados, explanando o tema que foi comentado por todos e colocado em votação a 46 

formalização do convênio para divulgação da empresa, desde que, sejam concedidas 02 (duas) 47 

bolsas para serem sorteadas, e desconto de 20%(vinte por cento) para profissionais registrados 48 

adimplentes no Conselho. Propôs também a padronização dos termos de parcerias para as 49 

solicitações de convênio. O conselheiro Lúcio fez o uso da palavra prosseguindo no item 1.8 – 50 

Informes da CPUA: comentando sobre a Minuta do Parcelamento do Solo e Minuta do Código 51 

de Postura que foi aprovada na reunião do Conselho. Comentou também sobre uma audiência 52 
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pública para discussão da Minuta do Código de Obras. Lúcio informou que não será possível a 53 

realização do evento “Palmas 30 Anos” em parceria com as universidades, que seria em agosto. 54 

Solicitou que encaminhe um ofício para a Fundação Cultural cancelando a reserva do teatro.  55 

Dando continuidade no item 1.9 – Informes da Gerência Técnica e de Fiscalização: Gilmar 56 

informou que o resultado da pesquisa realizada com os profissionais acerca das ações do CAU, 57 

foi satisfatório e já encaminhada ao Sebrae para análise e orientação. Informou também que o 58 

CAU realizou oficinas para os egressos, e que o Conselheiro Federal Matozalém fará uma 59 

palestra sobre contratos no mês de agosto. Explanou sobre sua participação e da Fiscal Gabriela 60 

na IV Oficina de Fiscalização do CAU/BR, no Rio de Janeiro, onde foi apresentado o teste de 61 

fiscalização realizado com drone. Assunto comentado por todos e proposta a realização de outro 62 

teste de fiscalização da mesma forma. Informou que os ofícios encaminhando o Manual do 63 

Síndico estão prontos, e em breve, será realizada a entrega às construtoras e incorporadoras, 64 

síndicos e alguns condomínios. O presidente prosseguiu no item 2.0 - Informes da presidência: 65 

e comentou a necessidade do agendamento de uma reunião para discussão da Resolução 66 

CAU/BR nº 91, que dispões sobre o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT). Todos 67 

comentaram o assunto. A Conselheira Joseliene fez o uso da palavra comentando sobre a visita 68 

aos escritórios para conversarem com os profissionais. Assunto comentado por todos. O 69 

presidente prosseguiu informando sobre a Deliberação Plenária nº 0091-15/2019 que dispões 70 

acerca dos Critérios para convocação de conselheiro ou suplente de conselheiro.  71 

 Sem nada mais a acrescentar, às dezoito horas e dez minutos foi declarada encerrada a 87ª Sessão 72 

Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – CAU/TO. Para 73 

constar, eu, Iara Almeida, Secretária da Presidência, lavrei a presente ata que será rubricada e 74 

assinada por mim e pelo senhor Presidente em exercício para que se produzam os efeitos legais. 75 

 

________________________________ 

Silenio Martins Camargo 

Presidente CAU-TO 

 

 

_____________________________

Iara de Oliveira Almeida 
Secretária da Presidência 


