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Às quatorze horas e quarenta minutos do dia vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte, na sede 1 

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 93ª, convocada pelo Presidente do CAU/TO Arquiteto e Urbanista Sr. Silenio 4 

Martins Camargo. Presente o vice-presidente Luis Hildebrando Ferreira Paz, o Conselheiro 5 

Federal Marozalém Santana, o Conselheiro Estadual Titular Lúcio Milhomem C. Pinto, a 6 

Conselheira Joseliene de Sá da Silva e os Conselheiros Estaduais Suplentes Flavio Dalla 7 

Costa, Auri Everton de Abrahão Feres e as Conselheiras Valéria Ernestina de Oliveira e 8 

Fernanda Brito de Abreu. Presentes também o contador Welideive dos Santos Oliveira e o 9 

Gerente Técnico e de Fiscalização Gilmar Scaravonatti. O presidente iniciou a sessão pelo 10 

item 1 - Verificação do quórum, e prosseguiu no item 2 – Proposta de inclusão de pauta 11 

perguntando se alguém teria alguma sugestão para alteração ou inclusão na pauta. O 12 

Conselheiro Flavio sugeriu a inclusão do item extrapauta: solicitação da isenção da anuidade 13 

de 2020 da Arquiteta e Urbanista XXXXXXXXXXXX e o Presidente sugeriu a inclusão do 14 

ponto: eleição do vice-presidente. Após a inversão do ponto de pauta, o senhor Presidente 15 

solicitou ao contador Welideive que prosseguisse no item 3 - Reajuste dos salários e 16 

benefícios, após explanação, foi colocado em votação pelo presidente e aprovado conforme 17 

Deliberação Plenária nº 01/2020.  Em continuidade no item 4 - Prestação de Contas do 4º 18 

Trimestre de 2019, que após apresentação, foi aprovado por unanimidade conforme 19 

Deliberação Plenária nº 02/2020.  Prosseguindo, o gerente técnico e de fiscalização Gilmar 20 

apresentou o item 5 – Leitura e votação da ATA da sessão anterior, que foi aprovada com 21 

duas abstenções. O senhor Presidente, retornou no item 6 – Formação das Comissões, fazendo 22 

um breve relato do assunto que após discussão, foi aprovada a composição, conforme 23 

Deliberação Plenária nº 03/2020. Prosseguiu no item 7- Alteração do Calendário das 24 

reuniões do CAU/TO, aprovado, conforme Deliberação Plenária nº 04/2020. Em seguida, 25 

segui, no item 8 – Comunicados da CEN/NACIONAL, informando a necessidade de formar a 26 

CE/CAUTO até o dia 14 de fevereiro. Prossegui explanando o item 9 - Proposta de 27 
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Deliberação Plenária para registrar a isenção de anuidades da arquiteta e urbanista 28 

XXXXXXXXXXXX, conforme Deliberação Plenária CAU/TO nº 06/2018, aprovado 29 

conforme Deliberação Plenária nº 05/2020. O senhor Presidente deu início aos assuntos 30 

extrapauta a) Eleição do vice-presidente, questionando ao Conselheiro Luis Hildebrando se 31 

havia intenção de concorrer à reeleição e, se mais alguém gostaria de candidatar-se ao cargo. O 32 

senhor Luís Hildebrando informou que gostaria de concorrer, e por não haver outro 33 

interessado, o Conselheiro foi reeleito no cargo de vice-presidente do CAU/TO. B) Solicitação 34 

da isenção da anuidade de 2020 da Arquiteta e Urbanista XXXXXXXXXXXX. Protocolo 35 

nº: 1037674/2020. Após debate, foi aprovado conforme Deliberação Plenária nº 06/2020.  Foi 36 

sugerida a realização de uma Plenária Comemorativa em decorrência da 100ª Plenária 37 

Ordinária do CAU/TO, para o dia 10 de agosto. Aprovado conforme Deliberação Plenária nº 38 

07/2020.  O gerente técnico e de fiscalização Gilmar prosseguiu no item 10 – Informes da 39 

Gerência Técnica e de Fiscalização, e apresentou os dados do relatório de fiscalização de 40 

2019. O senhor Presidente deu continuidade no item 11 – Informes da Presidência, e 41 

comentou que na última reunião do Fórum de Presidentes foi feita a composição das comissões 42 

junto ao CAU/BR e que ele, é o suplente no CSC. Também informou sobre a reunião que ele 43 

juntamente com a equipe do Conselho teve com o superintendente da SPU, acerca da 44 

solicitação do prédio para a sede do CAU/TO. Foi disponibilizado para o Conselho a 45 

possibilidade de aquisição de um lote, visto que, outros órgãos já solicitaram o imóvel que será 46 

desocupado. Sem nada mais a acrescentar, às dezoito horas e trinta minutos foi declarada 47 

encerrada a 93ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 48 

Tocantins – CAU/TO. Para constar, eu, Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues, Assessor 49 

Jurídico do CAU/TO, lavrei a presente ata que será rubricada e assinada por mim e pelo senhor 50 

Presidente em exercício para que se produzam os efeitos legais. 51 
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