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Às quatorze horas e quarenta de três minutos do dia dez de agosto 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 100ª, 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 Andherson Prado Campos, a Conselheira Estadual Titular Joseliene de Sá da 6 

Silva e a Conselheira Estadual Suplente Fernanda Brito de Abreu em substituição ao 7 

Conselheiro Natanael Ferreira Fontes. Presentes também o Assessor Jurídico 8 

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

Scaravonatti e a Gerente Administrativa e Financeira Sirley Rodrigues Silva. O 10 

senhor Presidente iniciou a reunião pelo item I - Verificação do quórum e perguntou 11 

se teria alguma sugestão de alteração ou inclusão na pauta, porém, ninguém se 12 

pronunciou. Solicitou que eu prosseguisse no item II – Leitura, discussão e aprovação 13 

da súmula da reunião anterior, que após realizar a leitura e correções solicitadas, a ata 14 

foi aprovada pela maioria, com abstenção da Conselheira Suplente Fernanda Brito de 15 

Abreu, em razão de não estar presente na reunião anterior. O assessor jurídico 16 

Andrelson, deu continuidade no item III – Votações apresentando o subitem b), 17 

DELIBERAÇÃO ad referendum nº 07/2020 – que Suspende, os efeitos dos artigos 18 

1º, 3º e 4º, da Deliberação Plenária CAU/TO nº 40/2020, e dá outras providências. 19 

Todos comentaram o assunto acerca do retorno das atividades presenciais no Conselho. 20 

Aprovado conforme Deliberação Plenária CAU/TO nº 46/2020. A gerente 21 

administrativa e financeira Sirley, prosseguiu explanando o subitem a) Aprovação da 22 

reprogramação do plano de ação de 2020 do CAU/TO. Assunto comentado por todos 23 

e aprovado conforme Deliberação Plenária CAU/TO nº 45/2020. O Conselheiro 24 

Lúcio fez o uso da palavra no item IV – Comunicações, subitem a) Informes das 25 
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Comissões, relatando que a carta aos prefeitos elaborada pela CPUA nacional, será 26 

apresentada à plenária posteriormente. A Conselheira Joseliene apresentou os pontos 27 

discutidos na reunião da CEF, informando que foi deliberado que o julgamento do 28 

segundo prêmio de TCCs ocorrerá de forma virtual. O Conselheiro Flavio, informou 29 

que a CPP vai dar andamento no projeto de ATHIS. O Conselheiro Hildebrando 30 

relatou que durante a reunião da CEDEP, foi deliberado o envio do manual de 31 

fiscalização para que todos os conselheiros apontem sugestões. O senhor Gilmar, fez o 32 

uso da palavra apresentado o subitem b) Informes da Gerência Técnica e de 33 

Fiscalização, apresentando os relatórios acerca dos RRTs, dos novos registros no 34 

Conselho e das notificações, comentou sobre a oficina virtual para egressos promovida 35 

pelo CAU, e, que estão realizando a análise nos alvarás das prefeituras. Também, 36 

informou que o acordo de cooperação técnica com o TCE/TO já foi assinado e que não 37 

foi possível realizar o teste de fiscalização utilizando drone, devido problemas técnicos. 38 

O senhor Presidente prosseguiu no subitem c) Informes da Presidência sugerindo que 39 

o contrato com a assessoria de comunicação, seja prorrogado até fevereiro de 2021. 40 

Aprovado por todos. O assessor jurídico Andrelson, teceu comentários sobre o Ofício 41 

circular nº 031/2020-CAU/BR, referente ao Anteprojeto de Resolução que altera a 42 

Resolução CAU/BR nº 143 de 23 de junho de 2017. Deliberado que seja feita uma 43 

reunião extraordinária no dia 25 de agosto para a elaboração de propostas que serão 44 

encaminhadas ao CAU/BR. O senhor presidente explanou sobre Ofício nº 45 

856/2020/PRES/CAU/SC, referente à recomendação do CAU/SC sobre ocupação 46 

dos cargos de chefia que atuam sobre a temática de patrimônio cultural e 47 

solicitação de articulação de ações conjuntas em relação à temática, a fim de apoiar 48 

este entendimento. Todos comentaram o assunto que aprovou apoio a Deliberação 49 

Plenária nº 509, de 19 de junho de 2020, do CAU/SC, conforme Deliberação Plenária 50 
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CAU/TO nº 47/2020. Deu continuidade, tecendo comentários sobre as alterações do 51 

processo eleitoral do CAU, e, sobre a falha que ocorreu no SICCAU. Sem nada mais a 52 

acrescentar, às dezessete horas e trinta e quatro minutos foi declarada encerrada a 100ª 53 

Sessão Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – 54 

CAU/TO. Para constar, eu, Iara de Oliveira Almeida, Secretária da Presidência do 55 

CAU/TO, lavrei a presente ata que será rubricada e assinada por mim e pelo senhor 56 

Presidente em exercício para que se produzam os efeitos legais. 57 

 

________________________________ 

Silenio Martins Camargo 

Presidente CAU-TO 

 

 

____________________________

Iara de Oliveira Almeida 
Secretária da Presidência 


