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Ata da 103ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins, realizada
em 09 de novembro de 2020, por videoconferência,
em Palmas – TO.
1

Às quatorze horas e cinquenta minutos do dia nove de novembro de dois mil e vinte,

2

através de videoconferência, reuniu-se o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do

3

Tocantins – CAU/TO em sua Sessão Ordinária 103ª, convocada pelo Presidente Silenio

4

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

5

Conselheiros Estadual Titular Flavio Dalla Costa, Lúcio Milhomem Cavalcante

6

Pinto, Natanael Ferreira Fontes, Andherson Prado Campos e Joseliene de Sá da

7

Silva, e a Conselheira Estadual Suplente Thaisy Jokastha Moura. Presentes também o

8

Gerente Técnico e de Fiscalização Gilmar Scaravonatti, a Gerente Administrativa e

9

Financeira Sirley Rodrigues Silva, o Contador Welideive Santos Oliveira e o

10

Assessor Jurídico Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues. O senhor Presidente,

11

verificando quórum suficiente, deu início a reunião e perguntou se alguém teria alguma

12

sugestão para alteração ou inclusão na pauta. O Conselheiro Flavio Dalla Costa

13

solicitou a retirada do item c das votações de sua relatoria, recurso em face do auto de

14

infração nº 1000026330/2015; o vice-presidente Luis Hildebrando Ferreira Paz,

15

sugeriu a inclusão do debate acerca do Decreto do Município de Palmas - TO, nº

16

1.618/2018. Submetidos à votação, os itens foram aprovados, passando como itens de

17

pauta. Posteriormente, o senhor Presidente solicitou que eu prosseguisse no item II –

18

Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior. Após a realização da

19

leitura e das correções, a ata foi aprovada por todos os presentes, com abstenções da

20

Conselheira Titular Joseliene de Sá da Silva, dos Conselheiros Estadual Titular

21

Andherson Prado Campos e Natanael Ferreira Fontes, e da Conselheira Suplente Thaisy

22

Jokastha Moura, em razão de não estarem presentes na reunião anterior. No item V-

23

Votação, a Gerente Administrativa e Financeira Sirley Rodrigues Silva, explanou o

24

subitem a) Programação do Orçamento de 2021 do CAU/TO. Aprovado por

25

unanimidade conforme Deliberação Plenária nº54/2020. O contador Welideive Santos
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26

Oliveira explanou o subitem b) Prestação de Contas do 3º Trimestre do CAU/TO,

27

que após votação, foi aprovado por unanimidade conforme Deliberação Plenária nº

28

53/2020. Dando continuidade à pauta, o assessor jurídico Andrelson Pinheiro Portilho

29

Rodrigues fez o uso da palavra para explanar o subitem a) do item III –

30

Comunicações, Ofício CAU/BR nº 038-CEN-CAU/BR - Diplomação e posse de

31

eleitos na eleição do CAU 2020. Após, todos comentaram o assunto, restou deliberado

32

pela alteração da reunião ordinária plenária do dia 07 de dezembro para o dia 09 de

33

dezembro, às 14h30mim, conforme Deliberação Plenária nº55/2020. Ficou deliberado

34

ainda, que a solenidade de posse dos conselheiros eleitos, será realizada de forma virtual

35

e presencial, no dia 09 de dezembro de 2020. A virtual, a ocorrer na sessão ordinária, às

36

14h30mim, e a presencial em sessão extraordinária, às 19h30min horas, em local a ser

37

informado no ato convocatório. Tudo, conforme Deliberação Plenária nº 56/2020. No

38

item dos informes, o senhor Presidente fez o uso da palavra no subitem a) Informes da

39

Presidência, relatando que os representantes do Fórum de Presidentes reuniram-se com

40

a Presidência, CPAFi e com o CSC do CAU/BR, e, discordaram do aumento do

41

superávit do CSC o que fez com que estratégias para a redução dos gastos do CSC

42

sejam elaboradas. O assessor jurídico Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues, pediu

43

que a notificação extrajudicial às prefeituras, com relação ao envio dos alvarás de

44

construção, fosse feita no próximo ano, quando se tem início a gestão dos prefeitos

45

eleitos este ano. A solicitação foi deferida. O Conselheiro Lúcio Milhomem

46

Cavalcante Pinto, deu continuidade no subitem b) Informes das Comissões, e

47

apresentou os pontos discutidos na reunião da CPUA. Comentou sobre a divulgação da

48

Carta aos Candidatos e sobre a próxima reunião onde será apresentado o resumo das

49

atividades da comissão. A Conselheira Joseliene de Sá da Silva, coordenadora da CEF,

50

comentou sobre os dados e os vencedores do 2º Prêmio de TCC, informando que o
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evento para a premiação acontecerá no próximo ano de forma presencial. O Conselheiro

52

Flavio Dalla Costa relatou que na reunião da CPP, foi discutido sobre o projeto de

53

ATHIS e que foi agendada uma nova reunião com as arquitetas responsáveis. O

54

Conselheiro Luis Hildebrando Ferreira Paz fez o uso da palavra comentando sobre

55

alguns processos da CEDEP que ainda estão em andamento, e, informou que na última

56

reunião da comissão, foi discutido sobre o plano de fiscalização que será encaminhado

57

aos conselheiros para contribuições, para ser apresentado na última reunião plenária do

58

ano para aprovação. Solicitou ao Assessor Jurídico Andrelson Pinheiro Portilho

59

Rodrigues que fizesse a leitura do anexo ao Decreto do Município de Palmas -TO, nº

60

1.618/2018. O assunto, foi comentaram por todos. O senhor Gilmar Scaravonatti,

61

prosseguiu dando continuidade no subitem c) Informes da Gerência Técnica e de

62

Fiscalização, apresentando o relatório dos RRTs e comentando sobre a publicação da

63

Carta aos Candidatos no site do Conselho, que fez com que a Record solicitasse uma

64

entrevista sobre o assunto. Também, comentou sobre a visita do engenheiro civil da

65

nova gestão do CREA, senhor Gustavo Silva Faria Lamas, que apontou interesse em

66

firmar termo de cooperação técnica com o CAU/TO. Sem nada mais a acrescentar, às

67

dezessete

68

foi declarada encerrada a 103ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e

69

Urbanismo do Tocantins – CAU/TO. Para constar, eu, Iara de Oliveira Almeida,

70

Secretária da Presidência do CAU/TO, lavrei a presente ata que será rubricada e

71

assinada por mim e pelo senhor Presidente em exercício para que se produzam os

72

efeitos
legais.
________________________________

horas

e

cinquenta

e

três

Silenio Martins Camargo

____________________________
Iara de Oliveira Almeida

Presidente CAU-TO

Secretária da Presidência

minutos
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