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Às quatorze horas e quinze minutos do dia quatorze de junho de dois mil e vinte e um, através 1 

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

CAU/TO em sua Sessão Ordinária 110ª, convocada pelo Presidente Silenio Martins Camargo. 3 

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

Flavio Dalla Costa, Auri Everton Abrahão Feres, e as Conselheiras Fernanda Brito de 5 

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

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

Administrativa e Financeira Sirley Rodrigues Silva. O senhor Presidente deu início à reunião 8 

pelo item 1 verificando quórum suficiente, e perguntou se alguém teria alguma sugestão de 9 

alteração ou inclusão na pauta. O Coordenador da Comissão de Planejamento, Administração e 10 

Finanças – CPAFI/CAUTO, o conselheiro Flavio Dalla Costa, propôs a inclusão de matéria 11 

extra à pauta do Edital de Patrocínio, que havia sido aprovado pelo CPAFI/CAU/TO, por meio 12 

de Deliberação nº 08/2021. Não havendo mais, solicitou que eu prosseguisse no item 2 – 13 

Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior, que após realizar a leitura e 14 

as correções solicitadas, a ata da 109ª Reunião Plenária Ordinária foi aprovada por unanimidade. 15 

No item 3 – Comunicações, subitem 3.1 – Informes das Comissões, o conselheiro Flavio 16 

Dalla Costa apresentou os pontos debatidos na reunião da CPAFi informando que debateram 17 

sobre o edital de patrocínio que está sendo finalizado. Prosseguiu informando que na reunião da 18 

CPP foram definidas as datas das lives e que os próprios membros da comissão serão os 19 

mediadores. A Conselheira Fernanda Brito de Abreu explanou sobre uma audiência de 20 

instrução que ocorreu na última reunião da CEDEP. A conselheira Thamise Bezerra Silva 21 

informou que os membros da CEF ser reunirão com os coordenadores do curso de arquitetura e 22 

urbanismo das instituições de ensino superior que estão registradas no Conselho, para 23 

debaterem sobre como se dá e o ponto de vista com relação à qualidade da modalidade de 24 

ensino EAD. Em razão do avanço do horário e havendo partes intimadas para o julgamento dos 25 

processos éticos, foi aprovado por todos os presentes, a inversão parcial da ata. Assim, deu -se 26 

prosseguimento ao subitem 5.2, do item 5 da pauta, votação do processo ético, protocolo 27 
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SICCAU nº 1189473-2020. Presente a profissional denunciada, lhe fora facultado o tempo de 28 

10 (dez) minutos para fazer sustentação oral. Após, deu-se início a votação, sendo acolhida a 29 

Deliberação CEDEP/CAU/TO nº 15/2021, pela aplicação de penalidade de advertência 30 

reservada a profissional, conforme Deliberação Plenária nº 35/2021. Nesta Votação, a 31 

Conselheira Thamise Bezerra Silva, se absteve por MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. Prosseguiu 32 

no subitem 5.1. Processo ético – Protocolo SICCAU nº 709985/2018. Em votação, foi 33 

acolhida por unanimidade dos presentes a Deliberação CEDEP/CAU/TO nº 16/2021, pelo 34 

arquivamento do processo, conforme Deliberação Plenária nº 34/2021. Retornando ao item 35 

3.2, deu -se prosseguimento ao subitem 3.2 - Informes da Gerência Técnica e de 36 

Fiscalização, o senhor Gilmar Scaravonatti informou que em maio de 2021 teve 448 registros 37 

de RRT, e no ano passado, 333. Que em 2021, 193 RRTs foram excluídos no mês de maio. 38 

Prosseguiu informando que a auditoria dos alvarás da prefeitura está em andamento, que foi 39 

dada continuidade no envio das notificações, e que está sendo formalizado um convênio com a 40 

Assembleia Legislativa para ofertar capacitação referente à arquitetura e urbanismo com foco 41 

no projeto de ATHIS. Informou também, que finalizou o processo de contratação da empresa 42 

responsável pela assessoria de comunicação do Conselho, e que a empresa Perfil, foi a 43 

contemplada.  O senhor Presidente deu continuidade pelo item 3.3 - Informes da Presidência, 44 

e apresentou os pontos discutidos nas reuniões para tratar dos problemas no SICCAU. 45 

Também, que o CAU/GO foi obrigado a registrar alunos de instituições de ensino de 46 

modalidade EAD e que o CAU/RS ganhou uma Ação Civil Pública contra a Prefeitura 47 

Municipal de Triunfo, que realizou concurso público prevendo contratação de profissional de 48 

Arquitetura e Urbanismo, porém com remuneração abaixo do estipulado pelo salário mínimo 49 

profissional. Comentou ainda, sobre o retorno das discussões acerca da PEC 108/2019, que 50 

determina o fim da obrigatoriedade de profissionais se inscreverem em conselhos de classe que 51 

deixarão de ser autarquia pública nacional, passando a ser uma autarquia privada. Informou, 52 

que o CAU/BR se reuniu com algumas lideranças e que será necessário realizar ações junto aos 53 

deputados federais e senadores para que apoiem os conselhos. A Gerente Administrativa e 54 
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Financeira Sirley Rodrigues Silva deu continuidade e apresentou o comparativo do relatório 55 

de arrecadação do primeiro semestre de 2020 e 2021; e posteriormente, a programação do 56 

plano de ação e orçamento 2021 do CAU/TO. O Assessor Jurídico Andrelson Pinheiro 57 

Portilho Rodrigues prosseguiu explanando os subitens dos informes da presidência: 3.3.1. 58 

Ofício Circular nº 036- 2021- CAU-BR- envio de projetos - UIA2021RIO; subitem 3.3.2.  59 

Ofício Circular nº 037-2021- CAUBR - consulta aos CAU/UF quanto ao cumprimento da 60 

Portaria Normativa nº77, de 8 de maio de 2020 e o subitem 3.3.3. Ofício circular nº 61 

038/2021-CAU/BR, sobre Acompanhamento das oficinas de elaboração da Política 62 

Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU), promovidas pelo Ministério do 63 

Desenvolvimento Regional (MDR). No item 4 da pauta – matérias extras, foi aprovada a 64 

solicitação do Coordenador da Comissão de Planejamento, Administração e Finanças – 65 

CPAFI/CAUTO, o conselheiro Flavio Dalla Costa, pela inclusão do Edital de Patrocínio, que 66 

havia sido aprovado pelo CPAFI/CAU/TO, por meio de Deliberação nº 08/2021, passando a 67 

ser, então o item 5.4.  No item 5, deu-se prosseguimento nas votações. Subitem 5.3. 68 

Deliberação CPP/CAU/TO nº 03-2021 - Aprova o projeto de ATHIS-2021 do CAU-TO. 69 

Assunto comentado por todos e aprovado, conforme Deliberação Plenária nº 36/2021. 70 

Subitem 5.4 - Regime de trabalho em face da COVID-19.  Após debate, restou aprovado, pela 71 

manutenção do teletrabalho até o dia 26 de julho de 2021, fixando os atendimentos presenciais, 72 

mediante agendamento, nos dias 24 e 25 de junho de 2021 e 29 e 30 de julho, tudo, conforme 73 

Deliberação Plenária nº 37/2021. No subitem 5.5. Edital de Patrocínio. Após explanação, o 74 

Edital foi aprovado, conforme Deliberação Plenária nº 38/2021. Sem nada mais a acrescentar, 75 

às dezessete horas e quarenta e nove minutos foi declarada encerrada a 110ª Sessão Plenária 76 

Ordinária do Conselho de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 77 

Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – CAU/TO. Para constar, eu, Iara de Oliveira 78 

Almeida, Secretária da Presidência do CAU/TO, lavrei a presente ata que será rubricada e 79 

efeitos legais.  80 

_____________________________ 

Silenio Martins Camargo 

Presidente CAU-TO 

 

 

Iara de Oliveira Almeida 
Secretária da Presidência 


