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Às quatorze horas e vinte e oito minutos do dia vinte e seis de julho de dois mil e vinte e 1 

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

Tocantins – CAU/TO em sua Sessão Ordinária 111ª, convocada pelo Presidente Silenio 3 

Martins Camargo. Presente a vice-presidente Valéria Ernestina de Oliveira, os 4 

Conselheiros Estaduais Titular Flavio Dalla Costa, Auri Everton Abrahão Feres, 5 

Robson Freitas Correa e a Conselheira Estadual Suplente Maria Elisa Siqueira 6 

Rocha. Presentes também o Assessor Jurídico Andrelson Pinheiro Portilho 7 

Rodrigues, o Gerente Técnico e de Fiscalização Gilmar Scaravonatti e a Gerente 8 

Administrativa e Financeira Sirley Rodrigues Silva e a estagiária Juliane Ester 9 

Rodrigues de Sousa. A reunião foi presidida pela vice-presidente, a senhora Valéria 10 

Ernestina de Oliveira, que deu início à reunião pelo item 1 verificando quórum 11 

suficiente, e perguntou se alguém teria alguma sugestão de alteração ou inclusão na 12 

pauta. O Coordenador da Comissão Especial de Políticas Públicas Urbanas e 13 

Ambientais – CPUA/CAU/TO, o conselheiro Robson Freitas Correa, propôs a 14 

inclusão de matéria extra à pauta da criação de um canal no youtube para o Conselho; 15 

aprovado pela CPUA/CAU/TO por meio da Deliberação nº 05/2021. O Coordenador da 16 

Comissão de Planejamento, Administração e Finanças – CPAFi/CAU/TO, o conselheiro 17 

Flavio Dalla Costa, propôs a inclusão da Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2021, 18 

que havia sido aprovada pela CPAFi/CAU/TO, por meio de Deliberação nº 10/2021; e, 19 

do reestabelecimento das cobranças, aprovada pela CPAFi/CAU/TO, por meio de 20 

Deliberação nº 12/2021.  Não havendo mais, solicitou que eu prosseguisse no item 2 – 21 

Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior, que após realizar a 22 

leitura e as correções solicitadas, a ata da 110ª Reunião Plenária Ordinária foi aprovada 23 

por unanimidade. No item 3 – Comunicações, subitem 3.1 – Informes das Comissões, 24 

o conselheiro Flavio Dalla Costa apresentou os pontos debatidos na reunião da CPP 25 
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informando que definiram os temas das próximas lives e sobre o lançamento do Edital 26 

da ATHIS. E que na reunião da CPAFi, foi debatido sobre os descontos de pessoa 27 

jurídica, e solicitado à CPAFi/CAU/BR um esclarecimento do assunto; sobre a 28 

aprovação do retorno das cobranças das anuidades e, a aprovação da Prestação de 29 

Contas do 2º Trimestre de 2021. O conselheiro Robson Freitas Correa informou que 30 

na reunião da CPUA foi apresentada a ideia de fazer uma live a fim de divulgar o 31 

processo simplificado de alvará de construção; e também, divulgação da revisão da lei 32 

de parcelamento do município de Palmas, e, a lei da revisão de uso e ocupação do solo, 33 

para que o maior número de profissionais tenha conhecimento. Comentou também, 34 

sobre a intenção da criação de um canal do Conselho no youtube. A vice- presidente 35 

Valéria Ernestina de Oliveira solicitou a inversão parcial da pauta e a Gerente 36 

Administrativa e Financeira Sirley Rodrigues Silva, deu continuidade apresentando o 37 

resumo da Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2021, que após votação, foi 38 

aprovada conforme Deliberação Plenária 39/2021. Retornando ao item 3, deu-se 39 

prosseguimento ao subitem 3.2 - Informes da Gerência Técnica e de Fiscalização, e o 40 

senhor Gilmar Scaravonatti apresentou um gráfico comparativo do primeiro semestre 41 

de 2020 e 2021 dos RRT´s registrados, que apontou um aumento de 642 registros no 42 

corrente ano. Referente aos RRT´s excluídos, o gráfico apontou que em 2021 teve um 43 

aumento de 89 exclusões. Também, comentou que no primeiro semestre de 2021 houve 44 

um aumento nos relatórios de fiscalização, comparado a todo o período de 2020; e, que 45 

foi feita uma ação de fiscalização orientativa na CASACOR, para que todos os 46 

expositores registrassem. No subitem 3.3 - Informes da Presidência, o Assessor 47 

Jurídico Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues prosseguiu explanando os subitens 48 

dos informes da presidência: 3.3.1. - Ofício Circular nº 44-2021-CAU-BR, que 49 

solicita até o dia 09 de agosto de 2021, o envio de sugestões de aprimoramento do 50 
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processo eleitoral, que ficou para ser discutido na próxima Plenária. Posteriormente, 51 

o subitem 3.3.2. - Ofício circular nº 043/2021-CAU/BR, sobre "Informes e fechamento 52 

do documento de contribuições sobre a Resolução CGSIM nº 64"; subitem 3.3.3 - 53 

Ofício circular nº 046/2021-CAU/BR, sobre "Composição e informação dos subgrupos 54 

formados no VI Encontro da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF"; subitem 3.3.4. - 55 

Ofício circular nº 047/2021-CAU/BR, sobre Deliberação nº 003 e 011-CEF-CAU/BR, 56 

que tratam da modalidade de ensino EAD/ Ofício circular nº 050-2021-CAUBR, sobre 57 

os Registros dos egressos de cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo a 58 

distância; subitem 3.3.5. - Ofício circular nº 049/2021-CAU/BR, que esclarece a 59 

situação dos processos de suspensão de inadimplentes pós Resolução nº 193 CAU/BR e 60 

subitem 3.3.6.- Ofício nº 008/2021/PLEN-CAU/BR, que encaminha a decisão do 61 

Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) referente ao 62 

processo de revisão de cobrança de anuidade, interposto pela interessada, J Coelho Neto 63 

– ME – PJ 247480 – nome fantasia – JC Empreendimentos: negar provimento ao 64 

recurso, mantendo-se a cobrança das anuidades referentes aos exercícios 2014 a 2019, 65 

conforme Deliberação Plenária DPOBR nº 0113-06/2021. No item 4 da pauta – 66 

matérias extras, foi aprovada a solicitação do Coordenador da Comissão de 67 

Planejamento, Administração e Finanças – CPAFi/CAU/TO, o conselheiro Flavio Dalla 68 

Costa, pela inclusão do reestabelecimento das cobranças já aprovado pela 69 

CPAFI/CAU/TO, por meio da Deliberação CPAFi/CAU/TO nº 12/2021, que passou a 70 

ser o item 5.3 da pauta. Assim como, a solicitação do Coordenador da Comissão 71 

Especial de Políticas Públicas Urbanas e Ambientais – CPUA/CAU/TO o conselheiro 72 

Robson Freitas Correa, pela sugestão da criação de um canal do Conselho no youtube, 73 

já aprovado pela CPUA/CAU/TO, por meio da Deliberação CPUA/CAU/TO nº 74 

05/2021, que passou a ser então, o item 5.4 da pauta. No item 5, deu-se prosseguimento 75 
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nas votações. Subitem 5.4. Deliberação CPUA/CAU/TO nº 05/2021, sugere a criação 76 

de um canal do CAU/TO no youtube. Assunto comentado por todos e aprovado, 77 

conforme Deliberação Plenária nº 42/2021. Será encaminhado ao corpo técnico para 78 

levantar os custos e informações técnicas.  Subitem 5.3. Deliberação CPAFi/CAU/TO 79 

nº 12/2021, retorno as cobranças. Aprovado, conforme Deliberação Plenária nº 80 

41/2021. Subitem 5.1. Regime de trabalho em face da COVID-19. Após debate, 81 

foram prorrogados os efeitos da Deliberação Plenária nº 23/2021, até o dia 09 de agosto, 82 

conforme Deliberação Plenária nº 40/2021. No item 6 - Assuntos de interesse geral, 83 

o Gerente Técnico e de Fiscalização, senhor Gilmar Sacaravonatti, comentou que a 84 

tramitação da PEC 108/2019 foi retirada de pauta e não será votada no Congresso. Sem 85 

nada mais a acrescentar, às dezesseis horas e cinquenta e oito minutos foi declarada 86 

encerrada a 111ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 87 

Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – CAU/TO. Para constar, eu, Iara de Oliveira 88 

Almeida, Secretária da Presidência do CAU/TO, lavrei a presente ata que será rubricada 89 

e efeitos legais.  90 

_____________________________ 

Silenio Martins Camargo 

Presidente CAU-TO 

 

 

Iara de Oliveira Almeida 
Secretária da Presidência 


