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Às quatorze horas e trinta e três minutos do dia dezenove de agosto de dois mil e dezenove, na 1 

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

reuniu-se o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – CAU/TO em sua Sessão 3 

Ordinária nº 88ª, convocada pelo Presidente do CAU/TO Arquiteto e Urbanista Sr. Silenio 4 

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

Paz os Conselheiros Estaduais Titulares Arquitetos e Urbanistas Lúcio Milhomem C. Pinto, o 6 

Conselheiro Flávio Dalla Costa e a Conselheira Joseliene de Sá da Silva. O Conselheiro 7 

Estadual Suplente Aury Everton de Abrahão. 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. O presidente iniciou a sessão pelo item 1 - Verificação do quórum, e 11 

prosseguiu no item 1.1 – Proposta de inclusão de pauta perguntou se alguém teria alguma 12 

sugestão para alteração ou inclusão na pauta. O Conselheiro Flávio solicitou a inclusão da 13 

aprovação do Relatório da Execução do Plano de Ação e Orçamento do CAU/TO, referente ao 14 

1º semestre de 2019 e o Gerente Técnico Gilmar, sugeriu a alteração da data das Reuniões 15 

Plenárias, conforme solicitação do Conselheiro Andherson.. O presidente Silenio prosseguiu no 16 

item 1.2 – Processos: a) Recurso em face do auto de infração nº 1000072155/2018, 17 

Interessado: XXXXXXXXXXXXXXXX Relatoria: Andherson Prado Campos. Solicitou o 18 

cancelamento do relato deste processo devido à ausência do Conselheiro relator, e pediu que 19 

fosse encaminhado para outro Conselheiro. Prosseguiu no item b) Recurso em face do Auto de 20 

Infração nº: 1000070657/2018, Interessada: XXXXXXXXXXXXXXXX, Relatoria: Flávio 21 

Dalla, votado conforme Deliberação Plenária nº 37/2019.  Dando continuidade, a Gerente 22 

Administrativa Sirley explanou o item extrapauta: Relatório de execução do plano de ação e 23 

orçamento do CAU/TO referente ao 1° semestre de 2019, aprovado conforme Deliberação 24 

Plenária nº 36/2019. O presidente Silenio propôs a discussão de outro item extrapauta: A 25 

definição da data da reunião para a elaboração do Planejamento Estratégico do CAU/TO, 26 
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onde foi acordado para ocorrer no dia 27/08, mesma data da palestra sobre contratos do 27 

Conselheiro Federal Matozalém. Aprovado por unanimidade. O presidente solicitou que eu desse 28 

continuidade pelo item 1.3 – Discussão e aprovação da ata da reunião anterior, que após a 29 

leitura, foi aprovada por unanimidade. Deu continuidade no item extrapauta: alteração da data 30 

das Reuniões Plenárias, comentando o assunto sugerido pelo Conselheiro Andherson, que não 31 

poderá participar das reuniões, devido incompatibilidade de horário com seus compromissos 32 

profissionais. Explicou que o conselheiro Natanael após ser consultado, foi contra a mudança da 33 

data por morar em Araguaína. Foi colocado em discussão e definido por unanimidade que as 34 

datas das reuniões plenárias não serão alteradas. Prosseguindo com a pauta no item 1.4 – 35 

Contribuições sobre a Minuta do Plano Nacional de Fiscalização: o presidente comentou que 36 

o CAU/TO já encaminhou algumas considerações, e o Gerente Técnico Gilmar fez o uso da 37 

palavra explanando o assunto. Comentou que após discussão, a sugestão é de que haja pelo menos 38 

dois ficais por estado, e seja aumentado o fundo de repasse proporcional ao acréscimo do custo 39 

do fiscal. Também apresentou da importância da utilização de drones nas fiscalizações e que será 40 

organizado um evento nacional de fiscalização em Palmas no mês outubro ou novembro. Dando 41 

continuidade no item 1.5 - Discussão da Deliberação nº 045/2018 CED- CAU/BR, o presidente 42 

Silenio comentou o assunto que trata da suspenção dos efeitos da deliberação CED nº 104/2017, 43 

questionando se o CAU/TO é a favor de levar o assunto em discussão nacional e normatizado 44 

pelo CAU/BR. Aprovado por unanimidade. O Conselheiro Lúcio fez o uso da palavra no item 45 

1.6 – Informes da CPUA: apresentando o resultado da última reunião da comissão, onde foi 46 

discutido sobre o Seminário de Direito Urbanístico, sobre a minuta da Lei de Parcelamento do 47 

Solo, e sobre a aula magna na Ulbra para abertura do semestre que terá o Gilmar como 48 

palestrante. Prosseguindo no item 1.7 – Informes da Gerencia Técnica e de Fiscalização, o 49 

gerente técnico e de fiscalização Gilmar comentou sobre a distribuição dos 118 pares de calçados 50 

arrecadados na campanha. Também comentou sobre a oficina de contratos do Conselheiro 51 

Matozalém, onde será sorteada uma bolsa do curso Perícias Judiciais entre os profissionais 52 
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presentes. Comentou sobre as alterações do projeto da sede que foram solicitadas, e o presidente 53 

Silenio pediu para notificar extrajudicialmente o   arquiteto responsável, para que cumpra o prazo 54 

conforme acordado. Prosseguiu informando que o edital da Athis ficou aberto por sessenta dias, 55 

porém, não houve inscrição. O presidente Silenio sugeriu que em parceria com algumas empresas 56 

seja feito um projeto para a execução de uma casa que contemple alguma família que necessite, 57 

ou, utilize o recurso no hospital infantil, ou para alguma família da apae. Assunto comentado por 58 

todos e colocado em votação a intenção de auxiliar uma família que está necessitada, aprovado 59 

por unanimidade. O Gilmar deu continuidade comentando sobre o encaminhamento ao CAU/BR 60 

de um relatório de auditoria de RRT. O presidente prosseguiu no item 1.8 - Informes da 61 

presidência: comentando sobre a Lei nº 13.865/2019 que trata da habitação unifamiliar 62 

concluída há mais de cinco anos que a partir de agora, não é mais necessário habite-se para 63 

averbação. Dando continuidade o vice-presidente Hildebrando relatou sobre o encontro com o 64 

prefeito de Gurupi para tratarem do concurso público para construção do parque da cidade. Sem 65 

nada mais a acrescentar, às dezoito horas e trinta minutos foi declarada encerrada a 88ª Sessão 66 

Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – CAU/TO. Para 67 

constar, eu, Iara Almeida, Secretária da Presidência, lavrei a presente ata que será rubricada e 68 

assinada por mim e pelo senhor Presidente em exercício para que se produzam os efeitos legais. 69 
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