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Às quatorze horas e vinte minutos do dia doze de abril de dois mil e vinte e um, através de 1 

videoconferência, reuniu-se o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – CAU/TO 2 

em sua Sessão Ordinária 108ª, convocada pelo Presidente Silenio Martins Camargo. Presente 3 

a vice-presidente Valéria Ernestina de Oliveira, os Conselheiros Estaduais Titular Flavio Dalla 4 

Costa, Auri Everton Abrahão Feres, e Robson Freitas Correa, e as Conselheiras Fernanda 5 

Brito de Abreu e Thamise Bezerra Silva. Presentes também o Assessor Jurídico Andrelson 6 

Pinheiro Portilho Rodrigues, o Gerente Técnico e de Fiscalização Gilmar Scaravonatti, a 7 

Gerente Administrativa Sirley Rodrigues Silva e o estagiário Euller Dias Marques. O senhor 8 

Presidente deu início à reunião pelo item 1 verificando quórum suficiente, e perguntou se alguém 9 

teria alguma sugestão de alteração ou inclusão na pauta.  O coordenador da Comissão de 10 

Planejamento, Administração e Finanças do CAU/TO, o Conselheiro Flávio Dalla Costa, 11 

solicitou a inclusão de matéria extra à pauta da Deliberação CPAFI/CAU/TO nº 04/2021. A 12 

coordenadora da Comissão de Ensino e Formação – CEF/CAU/TO, a Conselheira Thamise 13 

Bezerra, solicitou a inclusão de matéria extra à pauta da Deliberação CEF/CAU/TO nº 16/2021.  14 

A coordenadora da Comissão de Ética, Disciplina e Exercício Profissional – CEDEP/CAUTO, a 15 

Conselheira Valéria Ernestina De Oliveira, solicitou a inclusão de matéria extra à pauta das 16 

Deliberações CEDEP/CAU/TO nsº 08 e 11/2021. Não havendo mais, o senhor Presidente 17 

solicitou que eu prosseguisse no item 2 – Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião 18 

anterior, que após realizar a leitura e as correções solicitadas, a ata da 107ª Reunião Plenária 19 

Ordinária foi aprovada por unanimidade. O Conselheiro Flavio Dalla Costa solicitou inversão do 20 

ponto da pauta e o Assessor Jurídico Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues deu continuidade 21 

no item 5 – Votações, subitem 5.1. Deliberações ad referendum nº 02, 03 e 04/2021 que 22 

prorroga os efeitos da Deliberação Plenária CAU/TO nº 20-2021. Após discussão, foi 23 

aprovada a prorrogação dos efeitos até 10 de maio e que haverá uma única data para emissão de 24 

carteira no dia 28/04, mediante agendamento, conforme detalhes, constantes na Deliberação 25 

Plenária nº 23/2021.  Prosseguiu explanando o subitem 5.2. Deliberação nº 04/2021 – 26 

CPAFi/CAU/TO - Proposta de alteração ao § 2º, do artigo 7º da Resolução nº 193, de 24 de 27 
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setembro de 2020. Aprovado que a consulta seja feita com base no Quadro de Sócios e 28 

Administradores – QSA, disponível no site da Receita Federal, conforme Deliberação 29 

Plenária nº 24/2021. Deu continuidade apresentando o subitem 5.3. Deliberação nº 16/2021 – 30 

CEF/CAU/TO – Solicita alteração no horário das reuniões ordinárias da respectiva Comissão. 31 

Aprovada conforme Deliberação Plenária nº 25/2021. Prosseguiu apresentando o subitem 5.4 32 

– Deliberação nº 08/2021 – CEDEP/CAU/TO – Aprovado o retorno dos envios das 33 

notificações dos autos de infrações e processos éticos em tramitação no CAU/TO, seguindo 34 

as orientações da Organização Mundial de Saúde, com relação às medidas a serem adotadas no 35 

enfrentamento da pandemia do COVID -19, conforme Deliberação Plenária nº 26/2021. O 36 

subitem 5.5 – Deliberação nº 11/2021 - CEDEP/CAU/TO – Formação de Comissão para 37 

julgamento de processo ético em razão de suspeição por FORO ÍNTIMO dos membros da 38 

CEDEP/CAU/TO, conforme Deliberação CEDEP/CAU/TO nº 11/2021. Após o debate, 39 

restou aprovado por solicitar o CAU/BR, a indicação de um CAU/UF, para instruir os processos 40 

oriundos das Denúncias Éticas nsº 25943 e 25992- Protocolo SICCAU nº 1085384/2020, tendo 41 

em vista a suspeição por FORO ÍNTIMO de todos os integrantes deste Conselho, conforme 42 

Deliberação Plenária nº 27/2021. Deu continuidade explanando o subitem 5.6 – Proposta de 43 

Regulamentação dos protocolos SICCAU. Após o debate, restou aprovado a Deliberação 44 

Plenária nº 28/2021, que regulamenta o prazo dos protocolos SICCAU. No item 3 – 45 

Comunicações, subitem 3.1 – Informes das Comissões, a Conselheira Thamise Bezerra Silva 46 

informou que na reunião da CEF foi discutido sobre os egressos dos cursos de EAD. Todos 47 

comentaram o assunto e o Gerente técnico e de fiscalização, Gilmar Scaravonatti fez o uso da 48 

palavra, e sugeriu que seja proposto ao CAU/BR que viabilize junto ao MEC uma avaliação aos 49 

egressos das suas competências profissionais. O conselheiro Robson Freitas Correa deu 50 

continuidade e apresentou os pontos debatidos na reunião da CPUA. Informou que participou do 51 

4º Encontro Nacional de CPUA´s; e também, que dois dos órgãos convidados para participar da 52 

comissão não responderam, e por esse motivo, foi pensado em convidar outro órgão. A 53 

conselheira Fernanda Brito de Abreu informou que foi debatido na reunião da CPP sobre a 54 
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continuidade do Projeto de Athis, e, que citaram possíveis nomes para participarem do curso de 55 

empreendedorismo que a comissão pretende ofertar. A conselheira Valéria Ernestina de 56 

Oliveira informou que a CEDEP vai retomar com o andamento dos processos. No subitem 3.2 57 

- Informes da Gerência Técnica e de Fiscalização, o senhor Gilmar Scaravonatti apresentou 58 

o relatório de RRTs informando que em março do ano passado, teve 356 registros e em 2021, 59 

459. Em 2021 teve166 RRT´s a mais em relação ao trimestre do ano passado; e em 2019 teve 60 

262 RRT´s excluídos e em 2021, apenas 77. Comentou sobre a reunião com a fiscalização do 61 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins – CREA - TO, que tratou sobre o 62 

termo de parceria que visa ações conjuntas de fiscalização. Informou que a fiscalização do 63 

CAU/TO participou de um treinamento virtual do novo sistema IGEO. Também, comentou que 64 

já retornaram com as notificações via e-mail; e que a prefeitura confirmou a retomada do envio 65 

do relatório dos alvarás e solicitaram a formalização do convênio de parceria. O senhor 66 

Presidente fez o uso da palavra no subitem 3.3 Informes da Presidência para comunicar que 67 

fará parte do GT de fiscalização do Fórum de Presidentes, e que será montada uma comissão de 68 

fiscalização do CAU/BR. Também, que o CAU/TO está participando do GT sobre as novas 69 

formas de arrecadação. O assessor jurídico Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues apresentou 70 

o subitem 3.3.1. Ofício circular nº 017/2021-CAU/BR - solicita contribuições de 71 

aprimoramento do processo eleitoral, no prazo de 60 dias. Recebido, via protocolo SICCAU 72 

nº 1284681/2021 em 30/03/2021. PRAZO FINAL: 28/05/2021. O senhor Presidente sugeriu que 73 

seja feita uma reunião com os conselheiros e com o Conselheiro Federal Matozalém Sousa 74 

Santana, para tratarem do assunto. O assessor jurídico Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues 75 

deu continuidade e explanou o subitem 3.3.2. Ofício circular nº 018/2021-CAU/BR, referente 76 

à Publicação das atas de eleição de presidente e alteração na composição das comissões 77 

permanentes. Após discussão, o senhor Presidente solicitou que seja respondido via ofício que 78 

a nossa composição está de acordo. Em seguida, explanou o subitem 3.3.3. Ofício circular nº 79 

021/2021-CAU/BR, referente à Alteração da resolução CAU/BR N° 104 recebido, via 80 

Protocolo SICCAU nº 1285812/2021, em 31/03. Prazo final: 28/04/2021. Deu continuidade 81 
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apresentando o subitem 3.3.4. Ofício circular nº 022/2021-CAU/BR, que encaminha a 82 

Deliberação Plenária AD Referendum Nº 2/2021, que prorroga, no exercício de 2021, o prazo 83 

para que as pessoas jurídicas requeiram o desconto adicional previsto no § 1° do o art. 7º, da 84 

Resolução n°193, de 24 de setembro de 2020. Sem nada mais a acrescentar, às dezoito horas e 85 

vinte e oito minutos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              86 

foi declarada encerrada a 108ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e 87 

Urbanismo do Tocantins – CAU/TO. Para constar, eu, Iara de Oliveira Almeida, Secretária da 88 

Presidência do CAU/TO, lavrei a presente ata que será rubricada e efeitos legais.  89 

 

________________________________ 

Silenio Martins Camargo 

Presidente CAU-TO 

 

 

____________________________

Iara de Oliveira Almeida 
Secretária da Presidência 


