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em 08 de fevereiro de 2021, por videoconferência,
em Palmas – TO.
1

Às quatorze horas e vinte e cinco minutos do dia oito de fevereiro de dois mil e vinte e um,

2

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

3

CAU/TO em sua Sessão Ordinária 106ª, convocada pelo Presidente Silenio Martins Camargo.

4

Presente a vice-presidente Valéria Ernestina de Oliveira, os Conselheiros Estadual Titular

5

Flavio Dalla Costa, Robson Freitas Correa, Auri Everton Abrahão Feres, as Conselheiras

6

Thamise Bezerra Silva e Fernanda Brito de Abreu, e a Conselheira Estadual Suplente Maria

7

Elisa Siqueira Rocha. Presentes também o Conselheiro Federal Titular Matozalém Sousa

8

Santana, o Suplente Luis Hildebrando Ferreira Paz, o Assessor Jurídico Andrelson Pinheiro

9

Portilho Rodrigues e a Gerente Administrativa Sirley Rodrigues Silva. A senhora vice-

10

presidente, deu início à reunião verificando quórum suficiente, e solicitando que eu prosseguisse

11

no item 2 – Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior, que após a

12

realização da leitura e correções solicitadas, a ata foi aprovada por unanimidade. No item 3 –

13

Comunicações, subitem 3.1 Informes das Comissões, a conselheira Fernanda Brito de Abreu

14

relatou que a CPP juntamente com a CEF, promoverá uma palestra ministrada pelo Conselheiro

15

Federal Matozalém Sousa Santana aos egressos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, com o

16

propósito de apresentar o CAU aos novos profissionais. O subitem 3.2 – Informes da Gerência

17

Técnica e de Fiscalização, foi retirado de pauta, pois o responsável não estava presente na

18

reunião. O assessor jurídico Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues deu continuidade pelo

19

subitem 3.3 – Informes da Presidência, explanando o ponto 3.3.1 - Deliberação que aprova,

20

ad referendum do Plenário do CAU/BR, Projeto de Resolução que altera a Resolução nº

21

193, de 24 de setembro de 2020 e dá outras providências, que trata da prorrogação do desconto

22

para o pagamento da anuidade. A vice-presidente Valéria Ernestina de Oliveira solicitou que

23

seja feita a divulgação do assunto no site do Conselho e enviado via mailing aos profissionais. O

24

assessor jurídico Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues apresentou o ponto 3.3.2 - Ofício nº

25

01/2021 que solicita apoio financeiro e/ou outro, para o XVI ENCAC e XII ELACAC, que

26

acontecerá entre os dias 20 e 23 de outubro de 2021, em Palmas. No item 4 - Apresentação

27

da pauta e extrapauta, foi feita a leitura do ofício circular nº 004/2021 CAU/BR que trata do
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registro dos egressos de EADs e, sugerida a inclusão: 4.1 da Deliberação CEDEP/CAU/TO Nº

29

05-2021 que formula consulta ao CAU/BR e da outras providencias; 4.2. Deliberação

30

CPAFI/CAU/TO nº 02/2021; 4.3. Deliberação CPUA/CAU/TO nº 02-2021 que propõem a

31

alteração do horário da reunião da referida Comissão, para as para às 10h:00mim, mantendo -se

32

inalterado as datas já definidas no Calendário; 4.4. discussão sobre evento alusivo ao dia

33

internacional das mulheres; 4.5. Formação da Colegiado das Entidades Estaduais de Arquitetos

34

e Urbanistas do CAU/TO (CEAU-CAU/TO); 4.6. Edital de Patrocínio; 4.7. Criação de e-mails

35

institucionais. Todos aprovados, passaram ao item 5 para discussões e votações. O conselheiro

36

federal Matozalém Sousa Santana fez o uso da palavra e explanou o item 5 - Votações, subitem

37

5.1 - Proposta de Parceria com o projeto Docomomo que trata de uma ideia para que o

38

conjunto de edifícios públicos com relevância arquitetônica seja identificado com uma placa que

39

tenha informações de autoria, ano da obra, breve descrição e um QR-CODE, com o intuito de

40

valorizar a profissão do arquiteto e criar uma memória histórica desses edifícios. O CAU entraria

41

como parceiro para buscar apoiadores e fazer contato institucional com os órgãos públicos

42

responsáveis pelos edifícios. O conselheiro Federal suplente Luis Hildebrando Ferreira Paz,

43

sugeriu que a primeira homenagem aconteça no Dia Internacional das Mulheres, direcionada à

44

arquiteta e urbanista Maria Luci, responsável pelo projeto do Palácio Araguaia. A conselheira

45

Thamise Bezerra Silva sugeriu que a partir da seleção dos edifícios a serem identificados no

46

projeto Docomomo, seja feita uma homenagem em comemoração ao dia internacional das

47

mulheres, que aponte quais projetos foram executados por arquitetas. A conselheira Maria Elisa

48

Siqueira Rocha fez o uso da palavra sugerindo que a homenagem seja genérica, e não

49

direcionada a nenhuma profissional. Aprovado o projeto de parceria, conforme Deliberação

50

CAU/TO nº 05/2021. Continuou o Conselheiro Federal, no subitem 5.2. Proposta ao CAU/BR

51

de cancelamento de algumas taxas e aumento de desconto de anuidade para algumas

52

situações, explanando suas propostas de cancelamento de algumas taxas e aumento de anuidades.

53

Após longo debate, restou aprovada a Deliberação Plenária nº 06/2021. O assessor jurídico

54

Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues, explanou o subitem 5.3 - Proposta de isenção
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permanente, retroativa, que após discussão, foi aprovada conforme Deliberação Plenária nº

56

07/2021. No subitem 5.4, a presidente em exercício explicou a proposta de criação de uma

57

Comissão de funcionários, para análise das solicitações a que alude a Resolução CAU/BR

58

nº 193, de 24 de setembro de 2020 e dá outras providências, aprovado conforme Deliberação

59

Plenária nº 08/2021. A gerente administrativa e financeira Sirley Rodrigues Silva apresentou o

60

subitem 5.5. -Apreciação das Prestações de Contas do 4º Trimestre (já aprovada na

61

Comissão de Planejamento, Administração e Finanças do CAU/TO, conforme Deliberação

62

nº 01/2021). Aprovada conforme Deliberação Plenária n° 09/2021. A presidente em exercício,

63

sugeriu a criação da Comissão Temporária para estudo da Resolução CGSIM nº 64/2020 do

64

Ministério da Econômica, aprovada, conforme Deliberação Plenária nº 10/2021. Prosseguiu a

65

Presidente em exercício, explanando a Deliberação CEDEP/CAU/TO Nº 05-2021 que entende

66

pela continuidade da suspensão dos processos éticos e de fiscalização em face da pandemia, no

67

entanto, formula consulta ao CAU/BR sobre o tema e, sobre a Deliberação CPUA/CAU/TO nº

68

02-2021 que propõem a alteração do horário da reunião da referida Comissão, para as para às

69

10h:00mim, mantendo -se inalterado as datas já definidas no Calendário. Ambas, foram

70

aprovadas, conforme Deliberações Plenárias nº 11 e 13/2021, respectivamente. O Conselheiro

71

Flávio Dalla Costa explicou a Deliberação CPAFI/CAU/TO nº 02/2021 que por hora suspende

72

os atos administrativos de cobranças em face da pandemia da COVID -19, aprovada, conforme

73

Deliberações Plenárias nº 12/2021. Quanto a homenagem ao dia internacional da mulher, foi

74

designada a conselheira Maria Elisa Siqueira Rocha para trata do assunto junto a assessoria de

75

comunicação, conforme Deliberação nº 14/2021. O assessor jurídico, solicitou um

76

posicionamento do plenário, quanto a formação do Colegiado das Entidades Estaduais de

77

Arquitetos e Urbanistas do CAU/TO (CEAU-CAU/TO). Diante do entendimento da inexistência

78

de 2 entidades de arquiteturas no Estado do Tocantins, número mínimo para constituir a

79

colegiado, conforme §2º, do artigo 153 do Regimento Interno, deliberou -se pela impossibilidade

80

de instituir o Colegiado Das Entidades Estaduais de Arquitetos e Urbanistas do CAU/TO

81

(CEAU-CAU/TO), conforme Deliberação Plenária nº 15/2021. Quanto ao tema do Edital de
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patrocínio, foi sugerido pela Presidência que a CPAFI/CAU/TO, elabore edital de patrocínio

83

mesmo diante da pandemia. A proposta, foi aprovada, conforme Deliberação nº 16/2021. A

84

presidência, sugeriu também, pela criação de um e-mail institucional para os conselheiros que

85

assim o desejarem. O tema, foi aprovado conforme Deliberação Plenária nº 17 /2021. Na parte

86

destinada a assuntos de interesse geral, a conselheira Maria Elisa Siqueira Rocha fez o uso da

87

palavra para apontar as dificuldades para utilizar o SICCAU e sugeriu que se tenha intervalo nas

88

reuniões plenárias. A vice-presidente Valéria Ernestina de Oliveira explicou que a ausência do

89

Presidente Silenio Martins Camargo se deu em virtude de sua participação em uma reunião do

90

CAU/BR referente ao assunto, e que este, será apresentado na próxima reunião plenária. Sem

91

nada

92

foi declarada encerrada a 106ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e

93

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

94

Presidência do CAU/TO, lavrei a presente ata que será rubricada e efeitos legais.

mais

a

acrescentar,

às

dezessete

________________________________

horas

e

cinquenta

e

seis

minutos

Silenio Martins Camargo

____________________________
Iara de Oliveira Almeida

Presidente CAU-TO

Secretária da Presidência
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