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

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 3 

95ª, convocada pelo Presidente Silenio Martins Camargo. Presente o vice-presidente Luis 4 

Hildebrando Ferreira Paz, os Conselheiros Estadual Titular Flavio Dalla Costa,  Andherson 5 

Prado Campos, as Conselheiras Estadual Titular Joseliene de Sá da Silva e Fernanda Brito 6 

de Abreu, e as Conselheiras Estadual Suplente Valéria Ernestina de Oliveira e Tavylla 7 

Pereira Silva Coelho. Presentes também o Conselheiro Titular Federal Matozalém Sousa 8 

Santana, o assessor jurídico Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues, o Gerente Técnico e de 9 

Fiscalização Gilmar Scaravonatti, a Gerente Administrativa Sirley Silva e o estagiário Alan 10 

Vargas da Cunha. O presidente iniciou a sessão pelo item I - Verificação do quórum e 11 

prosseguiu perguntando se teria alguma sugestão de alteração ou inclusão na pauta.   12 

no item II – Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior, que foi lida pelo 13 

assessor jurídico Andrelson que após realizar as correções, a Ata foi aprovada por unanimidade. 14 

Prosseguiu explanando o item III – Comunicações: a) Ação Judicial nº 1007961-15 

44.2019.4.01.4300 CAU x Município de Guaraí. Apresentação: Presidência e Assessoria 16 

Jurídica, informando que o município de Guaraí se comprometeu a encaminhar todos os alvarás 17 

emitidos no exercício de 2019. Todos comentaram o assunto e o gerente de fiscalização Gilmar 18 

informou que solicitará à assessoria de imprensa a divulgação da ação no município. O vice-19 

presidente Hildebrando sugeriu o encaminhamento de um ofício à ATM propondo parceria para 20 

que se faça a divulgação de informações aos municípios acerca das fiscalizações. Dando 21 

continuidade no subitem b) Ofício Circular nº 001/2020 CAU/BR – Apoio às ações da 22 

Comissão Temporária para a Equidade de Gênero, o assessor jurídico Andrelson apresentou 23 

às solicitações do ofício, e após discussão entre os presentes, a arquiteta Mônica Avelino Arrais 24 

foi escolhida entre as três profissionais indicadas como representante arquiteta e urbanista 25 

importante para a história da profissão no estado, conforme Deliberação Plenária nº 14/2020. 26 
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Prosseguiu no subitem c) Ofício Circular nº 002/2020 CAU/BR – Anteprojeto de resolução – 27 

Intervenção em CAU/UF, explicando que uma minuta do projeto foi encaminhada aos 28 

conselheiros solicitando manifestações. Assunto comentado por todos e determinado que a 29 

manifestação do CAU/TO será informada ao Conselheiro Federal e ao Presidente para que esses 30 

repassem ao CAU/BR. Dando continuidade à pauta, o Conselheiro Andherson apresentou o 31 

subitem d) Informes da CEF informando que  um dos assuntos debatidos na reunião da 32 

comissão foi a data da palestra para o concurso de TCC. O Conselheiro Lúcio prosseguiu no 33 

subitem e) Informes da CPUA informando que na última reunião foi discutido sobre o projeto 34 

de parque solar da prefeitura no Parque Cesamar, e que foi deliberado a inclusão da  senhora 35 

Nilza Verônica Campos Amaral Aguiar, do Naturatins, como integrante da comissão. O senhor 36 

Gilmar deu continuidade no subitem f) Informes da Gerência Técnica e de Fiscalização, 37 

explicando que será retomada a ação iniciada em Guaraí; sobre a intenção de visitar o TCE para 38 

propor termo de cooperação técnica; relatou sobre os inscritos para o prêmio de TCC e explanou 39 

sobre o projeto de ATHIS, que foi aprovado conforme Deliberação Plenária nº 10/2020. O 40 

senhor Hildebrando deu continuidade no subitem g) – Informes da Presidência repassando os 41 

pontos que serão debatidos na próxima reunião com a Precisa; também, sobre os dois lotes que 42 

estão em vista para serem solicitados para a construção da sede do CAU, e falou sobre a parceria 43 

com a prefeitura para o programa “Muda Clima”, para o plantio de cinquenta mudas de árvores 44 

na área verde a ser adotada pelo conselho. Prosseguiu no item IV – Apresentação da pauta e 45 

extrapauta: 1 – Chefia de engenharia do Detran, informando que o cargo foi ocupado por um 46 

técnico e não por um profissional arquiteto. Foi solicitado o encaminhamento de um ofício para 47 

a Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação do Estado do Tocantins – SEINF para que 48 

seja agendada uma reunião. Também apresentou a proposta de parceria do Sebrae com o 49 

CAU/GO que auxiliará com parte das despesas dos escritórios de arquitetura que tenham 50 

interesse em participar do UIA, como sugestão a ser apresentada ao Sebrae/TO. O assessor 51 

jurídico Andrelson, apresentou o subitem 2- Votação da minuta de Deliberação para alterar 52 

a Deliberação Plenária nº 14/2019 para adequar as atribuições da Comissão de Política 53 
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Profissional do CAU/TO, criada no atual Regimento Interno e instituída pela Deliberação 54 

Plenária nº 3/2020. Aprovada conforme Deliberação n º 12/2020. Prosseguiu apresentando o 55 

subitem 3 – Apresentação da Deliberação nº 2/2020 da CPP/CAU/TO que aprova o edital de 56 

chamamento público para convênio institucional da ATHIS 2020. Aprovada conforme 57 

Deliberação Plenária nº 13/2020. Continuou no subitem 4 - Apresentação da Deliberação nº 58 

3/2020 CPP/CAU/TO que aprova o edital de seleção pública de arquitetos e urbanistas para o 59 

projeto de ATHIS 2020. Aprovada conforme Deliberação Plenária nº 15/2020. Prosseguiu no 60 

subitem 5 - Apresentação da Deliberação nº 3-A/2020 CPP/CAU/TO que aprova o edital de 61 

seleção de estagiários para o projeto de ATHIS 2020. Aprovada conforme Deliberação Plenária 62 

nº 16/2020. No item V – Relato, discussão e apreciação das matérias: a) Composição da 63 

Comissão Eleitoral do CAU/TO, o assessor jurídico Andrelson apontou os nomes sugeridos 64 

para comporem a comissão. Aprovado por unanimidade conforme Deliberação Plenária nº 65 

08/2020. O senhor Gilmar relatou que será necessário informar ao CAU/BR o calendário de 66 

eventos do CAU/TO para o ano de 2020, que após discussão, foi aprovado conforme 67 

Deliberação Plenária nº 11/2020. O Conselheiro Flavio apresentou o subitem b) Recurso em 68 

face da Deliberação CEDEP/CAU/TO nº 22/2019, Referência: Auto de infração 69 

1000075624/2018, Interessada: Cassia Maurelia Cavalcante Barbos Veras de sua relatoria 70 

pela IMPROCEDNCIA DO RECURSO, mantendo – se a multa aplicada, conforme Deliberação 71 

Plenária nº 09/2020. Sem nada mais a acrescentar, às dezessete horas e onze minutos foi 72 

declarada encerrada a 94ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 73 

Tocantins – CAU/TO. Para constar, eu, Iara de Oliveira Almeida, Secretária da Presidência do 74 

CAU/TO, lavrei a presente ata que será rubricada e assinada por mim e pelo senhor Presidente 75 

em exercício para que se produzam os efeitos legais. 76 

 

________________________________ 

Silenio Martins Camargo 

Presidente CAU-TO 

 

 

____________________________

Iara de Oliveira Almeida 
Secretária da Presidência 


