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ORIGEM CEDEP/CAU/TO 

ASSUNTO Altera a Deliberação CEDEP/CAU/TO nº 09-2021  

DELIBERAÇÃO CEDEP/CAU/TO Nº 25/2021 

 

A COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL do Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do Tocantins – CEDEP/CAU/TO, no exercício das competências que lhe confere o Regimento 
Interno do CAU/TO, aprovado pela Deliberação Plenária nº 23/2019 e, homologado pela Deliberação CAU/BR 
nº 0093-05/2019, observada as disposições do artigo 2º, inciso III, alínea ‘b’, da Resolução CAU/BR nº 
30/2012 e do artigo 12º, da Resolução CAU/BR nº 104/2015, reunida ordinariamente, por videoconferência, 
no dia 09 de agosto de 2021, nos termos da Deliberação Ad Referendum do CAU/BR nº 007/2020, 
homologada pela Deliberação Plenária DPOBR nº 0100-01/2020, após análise do assunto em epígrafe, e  
 

Considerando que nos termos do artigo 5º, da Resolução 143/2017, compete a esta Comissão, a 

análise de admissibilidade das infrações levadas ao conhecimento dos CAU/UF pelos meios regulamentares, 

bem como a instauração e a instrução dos processos ético-disciplinares, nos termos desta Resolução.  

 

Considerando que constitui matéria de prova, o depoimento pessoal das partes e de testemunhas, 

conforme muito bem, registra o artigo 30 da Resolução nº 143/2017 do CAU/BR:  

 
Considerando, ainda, que a interessada apresentou as documentações exigidas para o 

respectivo registro; 
 
Considerando a Deliberação CEDEP/CAU/TO nº 09-2021 que Disciplina as audiências dos 

processos punitivos no âmbito do CAU/TO, enquanto perdurar o estado de calamidade pública relacionada 
ao novo coronavírus (Sars-CoV-2), responsável pela pandemia de Covid-19;  

 
 

DELIBERA, por: 

 

1 – Alterar a Deliberação CEDEP/CAU/TO nº 09-2021, nos seguintes termos:  

 

a) O item 1.1.1, passara a vigorar com a seguinte redação: 

 

1.1.1. As partes, deverão ser intimadas, para no prazo de 10 (dez) dias manifestarem interesse e 
consenso na realização de audiência conforme item 1.1, inclusive, para oitiva das testemunhas, 
quando for o caso, devendo fornecer os números de seus telefônicos e endereços de e-mails, para 
fins de intimação. O silencio, importará em aceitação.  

 

b) O item 1.1.3, passara a vigorar acrescido dos itens 1.1.3.1, 1.1.3.2 e 1.1.3.3, como segue:  

 

1.1.3.1. A ata será redigida, devendo constar todas eventuais ocorrências de problemas técnicos que 
prejudiquem ou interrompam a participação dos envolvidos; 
 
1.1.3.2.  O conteúdo da ata deverá ser aprovado pelos participantes, logo após a conclusão do 
procedimento, por meio de mensagem no chat, registrando-se qualquer ressalva que venha a ser 
apontada; no caso de impossibilidade de se efetuar a aprovação por meio eletrônico, o fato deverá 
ser registrado pela assessoria responsável por redigir o documento; 
 
1.1.3.3. Será admitida a tolerância máxima de 15 (quinze) minutos para o início da audiência.  
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Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua aprovação.  

Palmas – TO, 09 de agosto de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Arq. e Urb. SILENIO MARTINS CAMARGO1 

Presidente 
 
 

FOLHA DE VOTAÇÃO 
Anexa à Deliberação CEDEP nº 25/2021  

 

Conselheiro 
Votação 

Sim Não Abstenção Ausência 

Valéria Ernestina De Oliveira 

LANA EDLA COSTA BARBOSA – suplente 

convocada  

 
 

   

X 
 

   

FERNANDA BRITO DE ABREU 

Marcieli Coradin – suplente convocada 

X 
 

   

 
 

   

AURI EVERTON DE ABRAHÃO FERES 

Edias Ferreira Figueredo – suplente convocado 

X 
 

   

 
 

   

 

Histórico de Votação 

 
Matéria da Votação:  

Altera a Deliberação CEDEP/CAU/TO nº 09-2021 
 
Resultado da votação: Sim (3) Não (  )   Abstenções ( )  Ausências (  )  Total ( 3 )  
 
Ocorrências:  
 

Funcionou, como Coordenador da Comissão: Fernanda Brito De Abreu 
 

Palmas - TO, 09 de agosto de 2021 

 

 
1 Documento assinado pelo Presidente, conforme autorização dos membros da comissão, nos termos do artigo 9º c/c § 2º, do artigo 8º da Deliberação 
Plenária ad referendum do CAU/BR º 07/2020, de 16 de abril de 2020 (homologada pela Deliberação Plenária do CAU/BR nº 0100-01/2020) 
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