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Ata da 104ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins, realizada
em 09 de dezembro de 2020, por videoconferência,
em Palmas – TO.
1

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia nove de dezembro de dois mil e

2

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

3

Tocantins – CAU/TO em sua Sessão Ordinária 104ª, 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 Pinto,

6

Natanael Ferreira Fontes e Joseliene de Sá da Silva. Presentes também o Gerente

7

Técnico e de Fiscalização Gilmar Scaravonatti e o Assessor Jurídico Andrelson

8

Pinheiro Portilho Rodrigues. O senhor Presidente, verificando quórum suficiente, deu

9

início a reunião e perguntou se alguém teria alguma sugestão para alteração ou inclusão

10

na pauta. O assessor jurídico Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues sugeriu a inclusão

11

da apresentação do Manual de Fiscalização. Após votação, o item foi aprovado, passando

12

a ser o último item de votação da pauta. Prosseguindo no item II – Posse dos

13

Conselheiros Estaduais – triênio 2021/2023, foi realizada a posse dos conselheiros

14

estaduais, os arquitetos e urbanistas Alisson Miguel de Souza Abadia, Edias Ferreira

15

Figueredo, Flavio Dalla Costa, e Thyago Phellip França Freitas e das arquitetas e

16

urbanistas, Luciana Coelho Jardim, Maria Elisa Siqueira Rocha. O senhor Presidente fez

17

o uso da palavra dando boas vindas aos novos conselheiros que se pronunciaram

18

agradecendo a todos os presentes. Prossegui no item III – Leitura, discussão e

19

aprovação da súmula da reunião anterior que após a realizar a leitura e as correções

20

solicitadas, a ata foi aprovada por unanimidade. No item IV - Votações, o Conselheiro

21

Flavio Dalla Costa explanou o subitem a) Recurso em face do auto de infração nº

22

1000026330/2015, tendo como interessada a Prefeitura Municipal de Palmas – TO,

23

de sua relatoria, apresentando voto pela procedência do recurso e arquivamento do auto

24

de infração. Em votação, foi aprovado por unanimidade conforme Deliberação Plenária

25

nº 57/2020. O senhor presidente apresentou o subitem b) Calendário de Reuniões
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Plenárias e das Comissões do CAU/TO para 2021. Após debate, restou aprovado do

27

calendário de reunião do CAU/TO, para 2021, conforme Deliberação Plenária nº

28

58/2020. Dando continuidade à pauta, o assessor jurídico Andrelson Pinheiro Portilho

29

Rodrigues fez o uso da palavra para explanar o subitem c) Cria cargo e consolida o

30

quadro pessoal do CAU/TO. Em votação, foi aprovado conforme Deliberação Plenária

31

nº 60/2020. O Conselheiro Luis Hildebrando Ferreira Paz fez o uso da palavra para

32

apresentar o item V – Apresentação da pauta e extrapauta: Manual de Fiscalização,

33

e, informou que o mesmo foi aprovado na última reunião da Comissão de Ética,

34

Disciplina e Exercício Profissional – CEDEP. O senhor Gilmar Scaravonatti, gerente

35

técnico e de fiscalização, também comentou sobre o assunto apontando os principais

36

pontos, que após votação, foi aprovado por unanimidade conforme Deliberação Plenária

37

nº 59/2020. A Conselheira Joseliene de Sá da Silva deu continuidade no item VI –

38

Comunicações, subitem a) Informes das Comissões, relatando que na última reunião da

39

CEF foi discutido sobre o prêmio de TCC, sobre o calendário das universidades que ainda

40

não foi definido e, apresentou um breve relato das atividades promovidas pela comissão

41

durante a gestão. O Conselheiro Luis Hildebrando Ferreira Paz prosseguiu

42

agradecendo a participação na CEDEP e, relatou que a atual gestão conseguiu finalizar

43

todos os processos da comissão que estavam em andamento. O Conselheiro Flavio Dalla

44

Costa relatou que na última reunião da CPP, foi discutido sobre o projeto de ATHIS que

45

finalizará no dia dezoito de dezembro com um encontro com as arquitetas responsáveis

46

pelo projeto. O Conselheiro Lúcio Milhomem Cavalvante Pinto fez o uso da palavra

47

relatando brevemente as atividades da CPUA dos últimos três anos e agradecendo pela

48

sua participação na comissão. O gerente de fiscalização, senhor Gilmar Scaravonatti,

49

prosseguiu apresentado as ações da fiscalização durante a atual gestão, e também,

50

informou que o Conselho se reuniu virtualmente com o Tribunal de Contas para tratarem
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sobre o convênio que iniciará em janeiro do próximo ano e, que houve êxito em outro

52

teste realizado com drone em uma quadra. O senhor Presidente fez o uso da palavra para

53

agradecer a participação de todos que foi fundamental para o destaque do Conselho no

54

estado, assim como, tornar-se conceituado a nível nacional devido as suas ações que

55

serviram de exemplo para outros estados. Sem nada mais a acrescentar, às dezessete

56

horas

57

foi declarada encerrada a 104ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e

58

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

59

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

60

por mim e pelo senhor Presidente em exercício para que se produzam os efeitos legais.

e

trinta

________________________________

e

dois

Silenio Martins Camargo

____________________________
Iara de Oliveira Almeida

Presidente CAU-TO

Secretária da Presidência

minutos
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