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Às quatorze horas e trinta e quatro minutos do dia onze de novembro 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 91ª, convocada pelo Presidente do CAU/TO Arquiteto e Urbanista Sr. Silenio 4 

Martins Camargo. Presente o Conselheiro Federal Arquiteto e Urbanista Matozalém Sousa 5 

Santana, o Conselheiro Estadual Titular Flávio Dalla Costa e a Conselheira Joseliene de Sá da 6 

Silva. As Conselheiras Estaduais Suplentes Thaisy Jokastha Moura e Valéria Ernestina de 7 

Oliveira. Presentes também o Assessor Jurídico do CAU/TO Sr. Andrelson Pinheiro Portilho 8 

Rodrigues e a Gerente Administrativa Sirley Rodrigues Silva. O presidente iniciou a sessão 9 

pelo item 1 - Verificação do quórum, e prosseguiu no item 1.1 – Proposta de inclusão de pauta 10 

perguntando se alguém teria alguma sugestão para alteração ou inclusão na pauta. A Conselheira 11 

Valéria sugeriu a inclusão do ponto: - multas por ausência de placa. O presidente Silenio solicitou 12 

que prosseguisse no item 1.4 - Discussão e aprovação da ata da reunião plenária anterior; 13 

que após leitura e correções, foi aprovada por unanimidade. O Conselheiro Federal Matozalém 14 

deu continuidade no item 1.5 – Visita aos condomínios: orientar síndicos quanto ao plano de 15 

reformas, sugerindo que seja feita uma programação para visitação aos condomínios para 16 

entregarem o manual do síndico. Prosseguiu no item 1.6 – Visita aos cursos de arquitetura: 17 

prática ilegal de estudantes em redes sociais; ressaltando a importância de orientar os futuros 18 

profissionais para que exerçam apenas as atribuições privativas do arquiteto. Silenio pediu que 19 

voltasse no item 1.2 - Votações: 1- Processo com vistas a Conselheira Estadual JOSELIENE 20 

DE SÁ DA SILVA, protocolo nº 895811/2019, interessada: XXXXXXXXXXXXXXXX, 21 

assunto: Cancelamento de Anuidade. Origem: Comissão de Planejamento, Administração 22 

e Finanças do CAU/TO. Deliberação CPAFi nº 17/2019, rejeitada, nos termos do voto da 23 

conselheira, Joseliene de Sá da Silva, mantendo-se a obrigatoriedade da interessada, no   24 

pagamento das anuidades. Tudo, conforme Deliberação Plenária CAU/TO nº 49/2019. 25 

Prosseguindo no item 2-Deliberação CPAFi/CAU/TO nº 20/2019, Assunto: Por solicitar à 26 
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Presidência do CAU/TO que encaminhe ofício destinado à CPAFi-CAU/BR, com o objetivo de 27 

esclarecer se deve ser suspenso em razão da falta de pagamento de anuidades ou multas aplicadas 28 

por infração às disposições do exercício profissional ou da ética e disciplina, os registros das 29 

pessoas físicas e jurídicas, já interrompidos por solicitação. Deliberação rejeitada, por entender 30 

o plenário do CAU/TO, que o registro do profissional inadimplente, deve ser suspenso, ainda 31 

interrompido. Tudo, conforme Deliberação Plenária CAU/TO nº 50/2019.  A gerente 32 

administrativa Sirley prosseguiu no item 1.3 – Aprovação do plano de ação e orçamento 2020 33 

informando na que reunião plenária anterior, o plano foi apresentado e após fazer um breve relato 34 

do assunto, foi aprovado por unanimidade conforme Deliberação Plenária nº 51/2019. O 35 

Conselheiro Federal Matozalém prosseguiu no item 1.7 – Aprovação de projetos em Palmas: 36 

Contribuição do CAU/TO na elaboração de notas técnicas explicativas; explanando o 37 

assunto que foi comentado por todos. Foi acordado que será feita uma consulta pública e 38 

posteriormente, emitida uma nota pelo CAU. A Conselheira Valéria deu continuidade no item 39 

extrapauta: - Homologação da Deliberação CEDEP/CAU/TO nº 100/2019, que firmou 40 

entendimento que para na hipótese de ausência de placa, a notificação e ou auto de infração 41 

deverá ser fundamentado com base no artigo 14 c/c 19, I da lei 12.378/2012 e artigo 36 da 42 

Resolução nº 22 do CAU/BR. Deliberação Homologada, conforme DELIBERAÇÃO 43 

PLENÁRIA CAU/TO nº 51/2019. O presidente prosseguiu no item 1.8 - Informes da 44 

presidência: comentando sobre a proposta de abertura do Edital de ATHIS em parceria com a 45 

prefeitura. Todos comentaram o assunto. Também, discutiram sobre a confraternização de fim 46 

de ano com a ideia de premiar alguns profissionais, ou, de se organizar um evento com o apoio 47 

de parceiros. Sem nada mais a acrescentar, às dezessete horas e vinte minutos foi declarada 48 

encerrada a 91ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins 49 

– CAU/TO. Para constar, eu, Iara Almeida, Secretária da Presidência, lavrei a presente ata que 50 

será rubricada e assinada por mim e pelo senhor Presidente em exercício para que se produzam 51 

os efeitos legais. 52 

 

_____________________________

Iara de Oliveira Almeida 
Secretária da Presidência 
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Silenio Martins Camargo 

Presidente CAU-TO 

 


