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Às quatorze horas e cinquenta de três minutos do dia seis de julho de dois mil e vinte, 1 

através de videoconferência, reuniu-se o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 2 

Tocantins – CAU/TO em sua Sessão Ordinária 99ª, convocada pelo Presidente Silenio 3 

Martins Camargo. Presente o vice-presidente Luis Hildebrando Ferreira Paz, os 4 

Conselheiros Estadual Titular Flavio Dalla Costa, Lúcio Milhomem Cavalcante 5 

Pinto e Natanael Ferreira Fontes, a Conselheira Estadual Titular Joseliene de Sá da 6 

Silva e o Conselheiro Estadual Suplente Auri Everton de Abrahão Feres em 7 

substituição ao Conselheiro Andherson Prado Campos. Presentes também o Assessor 8 

Jurídico Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues, o Gerente Técnico e de Fiscalização 9 

Gilmar Scaravonatti, a Gerente Administrativa e Financeira Sirley Rodrigues e o 10 

contador Welideive dos Santos Oliveira. O senhor Presidente iniciou a reunião pelo 11 

item I - Verificação do quórum e perguntou se teria alguma sugestão de alteração ou 12 

inclusão na pauta, porém, ninguém se pronunciou. Solicitou que eu prosseguisse no 13 

item II – Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior, que após 14 

realizar a leitura e correções solicitadas, a ata foi aprovada pela maioria, com abstenção 15 

do Conselheiro Suplente Auri Everton de Abrahão Feres, em razão de não estar presente 16 

na reunião anterior. O assessor jurídico Andrelson deu continuidade no item III – 17 

Votações, explanando o subitem a) DELIBERAÇÃO ad referendum nº 06/2020 – 18 

que prorroga os efeitos da DELIBERAÇÃO PLENÁRIA CAU/TO Nº 33/2020, até 19 

06 de julho, referente ao Teletrabalho e suspensão do atendimento presencial; 20 

aprovado conforme Deliberação Plenária  CAU/TO nº 37/2020. Prosseguiu 21 

apresentando o subitem b) Votação da Deliberação CEDEP/CAU/TO nº 17/2020, 22 

protocolo: 109121. Formula consulta a CEP-CAU/BR, a despeito das empresas que 23 

estão com cadastro inapto de seu CNPJ na Receita Federal. Assunto comentado por 24 

todos e aprovado conforme Deliberação Plenária CAU/TO nº 38/2020. O gerente 25 
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técnico e de fiscalização Gilmar, explanou o subitem c) Votação da Deliberação 26 

CEDEP/CAU/TO nº 18/2020, protocolo: 1045373/2020. Formula consulta a CEP-27 

CAU/BR, no sentido de esclarecer se arquiteto e urbanista, possuiu 28 

habilitação/atribuição, para fazer registro de projeto e execução de pavimentação 29 

(asfáltica e bloquete), drenagem pluvial urbana e pontes (concreto e madeira).  30 

Aprovado, conforme Deliberação Plenária CAU/TO nº 39/2020. O senhor Presidente 31 

fez o uso da palavra no subitem d) Retorno das atividades ou prorrogação do 32 

Teletrabalho e suspensão do atendimento presencial – COVID-19. Assunto 33 

comentado por todos, e aprovado conforme Deliberação Plenária CAU/TO nº 34 

40/2020. O contador Welideive prosseguiu apresentando o subitem e) Apreciação da 35 

Prestação de contas do 2º Trimestre de 2020 do CAU/TO. Aprovado, conforme 36 

Deliberação Plenária CAU/TO nº 41/2020. Dando continuidade à pauta, o assessor 37 

jurídico Andrelson explanou o subitem f) Apreciação do Termo de Cooperação 38 

Técnica com TCE-TO, conforme ofício nº 478/2020 - GABPR – TCE. Todos 39 

comentaram o assunto, que foi aprovado conforme Deliberação Plenária CAU/TO nº 40 

42/2020. Prosseguiu explanando o subitem g) Suspende os efeitos da Deliberação 41 

Plenária nº 07-2020, que previa a realização de evento comemorativo da 100ª 42 

Plenária do CAU/TO.  Assunto comentado por todos e aprovado, conforme 43 

Deliberação Plenária CAU/TO nº 43/2020. O senhor Gilmar prosseguiu no item IV – 44 

Comunicações, subitem a) Informes das Comissões, relatando que na última reunião 45 

da CPP, foi discutido sobre a reabertura o edital de ATHIS para a seleção dos 46 

estagiários. O Conselheiro Lúcio fez o uso da palavra apresentando os pontos discutidos 47 

na reunião da CPUA, e, informou que o Professor João Bazolli solicitou o desligamento 48 

da comissão. Também, que a comissão formulará notas técnicas que serão 49 

encaminhadas à Plenária quando necessário. O senhor Hildebrando prosseguiu 50 
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informando que durante a reunião da CEDEP, foi feita uma deliberação solicitando às 51 

empresas que ao se registrarem, forneçam todas as informações cadastrais, e também, 52 

registrou alguns julgamentos da comissão. O senhor Gilmar fez o uso da palavra no 53 

subitem b) Informes da Gerência Técnica e de Fiscalização, relatando que, as 54 

fiscalizações estão acontecendo de forma virtual; que foi feita a notificação de alguns 55 

RRTs extemporâneos; apresentou o relatório de acompanhamento dos RRTs, e também, 56 

comentou sobre a intenção de iniciar a fiscalização com o auxílio do drone, que 57 

permitirá que a ação aconteça na área total da quadra a ser vistoriada. Dando 58 

continuidade no subitem c) Informe da Presidência, o Presidente Silenio teceu 59 

comentários sobre o Ofício Circular nº 027/2020 CAU/BR - Resolução nº 058/2019 60 

do Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT). Foi proposto e votado por 61 

todos, que o CAU/BR mova ação judicial para restabelecer as atividades que são 62 

exclusivas dos arquitetos, no que diz respeito ao CFT. Aprovado conforme Deliberação 63 

Plenária nº 44/2020. Sem nada mais a acrescentar, às dezessete horas e vinte e nove 64 

minutos foi declarada encerrada a 99ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho de 65 

Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – CAU/TO. Para constar, eu, Iara de Oliveira 66 

Almeida, Secretária da Presidência do CAU/TO, lavrei a presente ata que será rubricada 67 

e assinada por mim e pelo senhor Presidente em exercício para que se produzam os 68 

efeitos legais. 69 
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