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Às quatorze horas e quarenta minutos do dia nove de dezembro 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 

92ª, convocada pelo Presidente do CAU/TO Arquiteto e Urbanista Sr. Silenio Martins 4 

Camargo. Presente os Conselheiros Estaduais Titulares Flávio Dalla Costa, Lúcio Milhomem 5 

C. Pinto, Auri Everton de Abrahão Feres, a Conselheira Joseliene de Sá da Silva e a 6 

Conselheira Estadual Suplente Thaisy Jokastha Moura. Presentes também o Assessor Jurídico 7 

do CAU/TO Sr. Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues, o Gerente Técnico e de Fiscalização 8 

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

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

de pauta perguntando se alguém teria alguma sugestão para alteração ou inclusão na pauta. Não 11 

tendo, solicitou que prosseguisse no item 1.2 - Votações: Recurso em face da Deliberação 12 

CEDEP/CAU/TO nº 93/2019. Origem: Auto de infração nº 1000067604/2018. Interessado: 13 

XXXXXXXXXXXXXXXX. Relator: Auri Everton de Abrahão Feres. Recurso acolhido de 14 

acordo com o voto do relator, conforme Deliberação Plenária nº 55/2019. O senhor presidente 15 

pediu para prosseguir no item 1.4 - Discussão e aprovação da ata da reunião plenária 16 

anterior; que após leitura e correções, foi aprovada por unanimidade. O item 1.4 – Deliberar a 17 

venda de um carro foi explanado pelo presidente que informou que, após discussão durante a 18 

reunião da diretoria, foi acordado que apenas um veículo é suficiente para atender às demandas 19 

do CAU. Todos comentaram o assunto que foi votado conforme Deliberação Plenária nº 54/2019. 20 

Prosseguindo no item 1.5 - Definição da data da reunião plenária de janeiro de 2020, a gerente 21 

administrativa Sirley sugeriu, que a mesma ocorra no final do mês. Todos comentaram e 22 

concordaram que a primeira reunião plenária do ano de 2020, ocorrerá no dia 27 de janeiro. O 23 

Conselheiro Lúcio prosseguiu no item 1.6 – Informes da CPUA relatando as discussões da 24 

última reunião da comissão que tratou do processo de revisão da legislação de Palmas, das 25 

atividades da comissão desenvolvidas no último semestre e das desafetações das áreas que foram 26 
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discutidas no ministério público e em outras entidades.   A Conselheira Joseliene deu 27 

continuidade no item 1.7 – Informes da CEF apresentando as alterações no Edital do “2º Prêmio 28 

para Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins”. Todos comentaram as alterações que 29 

após discussão, o Edital foi aprovado conforme Deliberação Plenária nº 53/2019. O gerente 30 

técnico e de fiscalização Gilmar prosseguiu no item 1.8 – Informes da Gerência Técnica e de 31 

Fiscalização apresentando o gráfico dos RRTs e das anuidades.  Explanou sobre pagamentos e 32 

também, sobre dados dos RRTs excluídos. Informou que será feita fiscalização no município de 33 

Guaraí devido ao recebimento de denúncias anônimas. O presidente prosseguiu no item 1.8 - 34 

Informes da presidência: comentando sobre a intenção da CGU de desocupar o edifício de sede, 35 

que poderá ser solicitado à SPU para nova sede do CAU. Assunto comentado por todos. Também 36 

comentou sobre a intenção de reunir com deputados e/ou senadores para tratarem sobre a PEC 37 

108 que poderá alterar a lei de criação do CAU. Sem nada mais a acrescentar, às dezessete horas 38 

foi declarada encerrada a 92ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 39 

do Tocantins – CAU/TO. Para constar, eu, Iara Almeida, Secretária da Presidência, lavrei a 40 

presente ata que será rubricada e assinada por mim e pelo senhor Presidente em exercício para 41 

que se produzam os efeitos legais. 42 

 

_____________________________

Iara de Oliveira Almeida 
Secretária da Presidência 
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Silenio Martins Camargo 

Presidente CAU-TO 

 

 
 


