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Ata da 109ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins, realizada
em 10 de maio de 2021, por videoconferência, em
Palmas – TO.
1

Às quatorze horas e vinte minutos do dia dez de maio de dois mil e vinte e um, através de

2

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

3

em sua Sessão Ordinária 109ª, convocada pelo Presidente Silenio Martins Camargo. Presente

4

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

5

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

6

Fernanda Brito de Abreu e Thamise Bezerra Silva. Presentes também o Conselheiro Federal

7

Titular Matozalém Sousa Santana, o Assessor Jurídico Andrelson Pinheiro Portilho

8

Rodrigues, o Gerente Técnico e de Fiscalização Gilmar Scaravonatti, a Gerente

9

Administrativa e Finnceira Sirley Rodrigues Silva, o estagiário Euller Dias Marques e o

10

contador Welideive Santos Oliveira. O senhor Presidente deu início à reunião pelo item 1

11

verificando quórum suficiente, e perguntou se alguém teria alguma sugestão de alteração ou

12

inclusão na pauta. O próprio Presidente propôs a inclusão de matéria extra à pauta do Regime

13

de trabalho em face da COVID-19; da Aprovação da Prestação de Contas – 1º trimestre de

14

2021 e do Ofício CAU/BA n.º 090/2021-PRES que solicita apoio ao Projeto de Lei

15

Complementar n.º 55/2021 e ainda, sobre a possibilidade de solicitar a abertura de sindicância

16

para a implantação do novo módulo do RRT mesmo cientes dos problemas. O coordenador da

17

CPAFI conselheiro Flavio Dala Costa, solicitou a inclusão da Deliberação CPAFI/CAU/TO nº

18

07/2021, que aprova a prestação de contas do CAU/TO no 1º Trimestres de 2021, todos

19

aprovados. Não havendo mais, solicitou que eu prosseguisse no item 2 – Leitura, discussão e

20

aprovação da súmula da reunião anterior, que após realizar a leitura e as correções

21

solicitadas, a ata da 108ª Reunião Plenária Ordinária foi aprovada por unanimidade. No item 3 –

22

Comunicações, subitem 3.1 – Informes das Comissões, o conselheiro Robson Freitas

23

Correa apresentou os pontos debatidos na reunião da CPUA informando sobre o ofício do

24

Ministério Público enviado ao CAU sobre a implantação de um loteamento na capital; onde a

25

vistoria será realizada na área utilizando um drone fornecido pelo Naturatins, mediado pelo

26

membro da comissão, senhora Nilza Verônica Campos Amaral para que os membros da

27

comissão também participem da fiscalização. Também, comentou sobre a indicação da
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arquiteta e urbanista

29

Desenvolvimento Urbano para compor a comissão. A conselheira Fernanda Brito de Abreu

30

informou que na reunião da CPP foi debatido sobre o andamento dos preparativos das lives e

31

sobre o edital do projeto de Athis que será apresentando em breve. A Conselheira Valéria

32

Ernestina de Oliveira informou que na reunião da CEDEP foi discutido sobre os

33

procedimentos a serem adotados quanto aos prazos processuais. O Conselheiro Flavio Dalla

34

Costa disse que na reunião da CPAFi foi discutido sobre o edital de patrocínio e sobre a

35

aprovação da prestação de contas. A Conselheira Thamise Bezerra Silva informou que na

36

reunião da CEF debateram sobre fazer um levantamento das instituições de ensino EAD no

37

Tocantins para ter previsão dos registros que serão solicitados. Também que a CPP juntamente

38

com a CEF irá promover ações para divulgação do Conselho nas redes sociais.

39

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

40

informou que em abril de 2021 teve 413 registros de RRT, e no ano passado, 202. Que em 2021

41

houve um acréscimo de 377 RRTs nos primeiros quatro meses comparado ao ano passado, 142

42

RRTs excluídos neste mês e no mês passado, 52. Prosseguiu apresentando o relatório de

43

fiscalização do ano de 2020. O assessor jurídico Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues deu

44

continuidade pelo subitem 3.3.1 Informes da Presidência e apresentou o Ofício Circular nº

45

027/2021-CAU/BR - Acompanhamento das discussões sobre a Resolução CGSIM nº 64.

46

Posteriormente, o subitem 3.3.2. Ofício circular nº 029/2021-CAU/BR que convida para a

47

live de apresentação dos resultados atualizados do Plano de 100 Dias da nova gestão; e o

48

subitem 3.3.3. Nota da Presidência do CAU Brasil sobre instabilidade do sistema. 5 –

49

Votações, subitem 5.1. Recurso em face da Deliberação CPAFi/CAU/TO - Assunto:

50

isenção de anuidade por doença grave. Protocolo SICCAU nº - 1058500. Após a leitura do

51

voto do relator, pelo conhecimento do recurso, mas no mérito pelo indeferimento, o mesmo foi

52

acompanhado por todos os presentes, conforme Deliberação Plenária nº 29/2021. No subitem

53

5.2. Regime de trabalho em face da COVID-19. Após o debate, restou deliberado que o

54

regime será mantido até 14/06, e o atendimento presencial ocorrerá mediante agendamento para

Rosana Delmundes

Bezerra

representante

da Secretaria de

No subitem
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o dia 26/05, a ser agendado pelo menos 24 horas de antecedência, conforme Deliberação

56

Plenária nº 30/2021. O contador Welideive Santos Oliveira deu continuidade explanando o

57

item 5.3. Aprovação da Prestação de Contas – 1º trimestre de 2021. Após, submetido em

58

votação, restou aprovado conforme Deliberação Plenária nº 31/2021. O no item 5.4, o

59

Plenário do CAU/TO, solicitou a Presidente do CAU/BR, que solicite a abertura de sindicância

60

para apurar a autorização para a implantação do novo módulo do RRT mesmo cientes dos

61

problemas, conforme Deliberação Plenária nº 33/2021. No item 5.5. Ofício CAU/BA nº

62

090/2021-PRES que solicita apoio ao Projeto de Lei Complementar n.º 55/2021. Após

63

discussão, a solicitação de apoio foi rejeitada conforme Deliberação Plenária nº 32/2021.

64

6. Assuntos de interesse geral, o Gerente Técnico e de Fiscalização Gilmar Scaravonatti,

65

relatou sobre a análise dos alvarás da prefeitura onde foi verificada a emissão de dois alvarás de

66

construção tendo como responsáveis técnicos em edificações, com área a ser construída

67

superior a 80 m², o que não é competência do técnico em edificações. Todos comentaram o

68

assunto e foi acordado que será enviado um ofício à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e

69

Serviços Regionais orientando sobre as competências do técnico em edificações para as

70

liberações dos alvarás. O senhor Presidente questionou sobre a cotação do equipamento a ser

71

adquirido para a execução das lives e pediu para a gerente administrativa e financeira Sirley

72

Rodrigues Silva apresentar na próxima reunião plenária, um relatório do planejamento anual

73

dos gastos do Conselho. Ela fez o uso da palavra para informar que quatro empresas

74

participaram da licitação para a contratação da assessoria de comunicação e que o processo está

75

em análise.

76

foi declarada encerrada a 109ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho de Arquitetura e

77

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

78

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

Sem nada mais a acrescentar, às dezessete horas e trinta e nove minutos

________________________________

Silenio Martins Camargo

____________________________
Iara de Oliveira Almeida

Presidente CAU-TO

Secretária da Presidência
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