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Às quatorze horas e vinte e nove minutos do dia quatorze de setembro de dois mil e 1 

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

Tocantins – CAU/TO em sua Sessão Ordinária 101ª, 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, Andherson Prado Campos e Natanael Ferreira Fontes e a Conselheira 6 

Estadual Titular Joseliene de Sá da Silva. Presentes também o Gerente Técnico e de 7 

Fiscalização Gilmar Scaravonatti e a Gerente Administrativa e Financeira Sirley 8 

Rodrigues Silva. O senhor vice-presidente, Luis Hildebrando, deu início a reunião 9 

pelo item I - Verificação do quórum, solicitou que eu prosseguisse no item II – 10 

Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior. Após a realização da 11 

leitura e correções, a ata foi aprovada por todos. Neste momento, o senhor Presidente, 12 

Silenio Martins Camargo, assumiu a direção dos trabalhos, concedendo a palavra ao 13 

gerente de fiscalização, o senhor Gilmar, para explanação do item III – 14 

Comunicações, subitem a) Deliberação nº 039/2020 - CEP/CAU-BR, referente a 15 

consulta do CAU/TO, no qual solicita esclarecimentos acerca da exigência ou não de 16 

registro ou a suspensão do registro no caso de pessoa jurídica que se encontra “inapta” 17 

perante o CNPJ na Receita Federal. O Conselheiro Lúcio, deu continuidade no subitem 18 

b) Informes das Comissões, relatando que na última reunião da CPUA, a Carta aos 19 

Prefeitos que estava sendo elaborada pela CPUA Nacional foi finalizada, e será 20 

disponibilizada para todos os conselheiros, e também, que traçaram estratégias para a 21 

distribuírem aos prefeitos. Todos comentaram o assunto e após discussão, foi deliberado 22 

que a divulgação da carta ocorrerá através de um evento online do CAU, com a 23 

participação de representantes dos candidatos a prefeitos de Palmas, Araguaína, Gurupi, 24 

Porto Nacional e Paraíso do Tocantins. Aprovado por todos.  O senhor Presidente fez o 25 
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uso da palavra, informando que alguns presidentes dos CAU/UFs deliberaram notificar 26 

extrajudicialmente o CAU/BR, devido à instabilidade do SICCAU, com prazo para 27 

reestabelecimento do sistema. Questionou se todos estavam de acordo com a 28 

participação do CAU/TO na assinatura da notificação que estava sendo elaborada, sendo 29 

aprovado por todos. A Conselheira Joseliene informou que de acordo com a 30 

Deliberação nº 27/2020 da CEN-CAU/BR que recomenda que os próximos passos do 2º 31 

Prêmio de TCCs aconteçam após as Eleições 2020, o CAU/TO decidiu adiar as etapas 32 

do julgamento do concurso. Uma nova data será definida juntamente com a comissão 33 

julgadora. O senhor Hildebrando informou que a CEDEP enviou a minuta do plano de 34 

fiscalização aos conselheiros para contribuírem com a elaboração do documento.  O 35 

senhor Gilmar fez o uso da palavra para explanar o assunto e reforçou o pedido das 36 

contribuições.  O Conselheiro Flavio comentou que a CPP juntamente com as arquitetas 37 

selecionadas para o projeto de ATHIS, definiu quais serão os estagiários que também 38 

participarão. O senhor Hildebrando fez o uso da palavra, informando que os prédios do 39 

TCU e da SPU ainda estão disponíveis, e, sugeriu que seja enviado um ofício da 40 

presidência aos órgãos reiterando o pedido para constituir a sede do Conselho. O senhor 41 

Gilmar apresentou o subitem c) Informes da Gerência Técnica e de Fiscalização, 42 

informando que os novos registros no Conselho aumentaram no último mês. Comentou 43 

também, sobre a dificuldade em realizar as fiscalizações devido ao problema com o 44 

SICCAU, mas que segue orientando alguns profissionais com relação ás publicações 45 

nas redes sociais. O senhor Presidente fez o uso da palavra no item IV – Apresentação 46 

da pauta e extrapauta – Retorno das atividades do CAU/TO. Todos comentaram o 47 

assunto e foi aprovado a suspensão do atendimento presencial e o trabalho remoto, para 48 

todos os colaboradores, até o dia 19/10, devido a pandemia do Coronavírus, conforme 49 

Deliberação Plenária nº 49/2020. A Conselheira Joseliene prosseguiu sugerindo que 50 
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seja organizado um evento em comemoração ao Dia do Arquiteto. Assunto comentado 51 

e aprovado por todos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           52 

Sem nada mais a acrescentar, às dezesseis horas e dez minutos foi declarada encerrada a 53 

101ª 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 
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Iara de Oliveira Almeida 
Secretária da Presidência 


