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Às quatorze horas e vinte e dois minutos do dia nove de agosto de dois mil e vinte e um, 1 

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

Tocantins – CAU/TO em sua Sessão Ordinária 112ª, convocada pelo Presidente Silenio 3 

Martins Camargo. Presentes os Conselheiros Estaduais Titular Flavio Dalla Costa, 4 

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

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

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

Scaravonatti e a Gerente Administrativa e Financeira Sirley Rodrigues Silva e a 8 

estagiária Juliane Ester Rodrigues de Sousa.  O senhor Presidente Silenio Martins 9 

Camargo deu início à reunião pelo item 1 verificando quórum suficiente e solicitou que 10 

eu prosseguisse no item 2 – Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião 11 

anterior, que após realizar a leitura e as correções solicitadas, a ata da 111ª Reunião 12 

Plenária Ordinária foi aprovada por unanimidade. No item 3 – Comunicações, subitem 13 

3.1 – Informes das Comissões, a conselheira Fernanda Brito de Abreu apresentou os 14 

pontos debatidos na reunião da CPP informando que não houve inscrição para o projeto 15 

de ATHIS e que está sendo levantada a possibilidade de redirecionar a verba para outra 16 

ação. A conselheira Thamise Bezerra Silva informou que na reunião da CEF aprovaram 17 

a prorrogação dos registros provisórios e, discutiram sobre a elaboração do Edital do 3º 18 

Prêmio para Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins. Todos comentaram o 19 

assunto e após votação, foi definido que a premiação acontecerá presencialmente. O 20 

conselheiro Robson Freitas Correa informou que na reunião da CPUA foi proposto 21 

organizar uma live com o ex-presidente do CAU/MS, que atualmente é secretário de 22 

desenvolvimento urbano, para explanar sobre habite-se e alvará imediato. E que foi 23 

solicitado o agendamento de uma reunião com o secretário executivo de 24 

Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais da Prefeitura de Palmas, Gustavo Bottós 25 
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sobre a revisão do decreto nº 1618/2018.  A conselheira Fernanda Brito de Abreu 26 

prosseguiu informando os pontos debatidos na reunião da CEDEP. Prosseguindo no 27 

subitem 3.2 - Informes da Gerência Técnica e de Fiscalização, e o senhor Gilmar 28 

Scaravonatti informou que houve um aumento de 133 registros comparado ao mês de 29 

julho do ano passado, e 789 a mais até julho. E que houve redução nas exclusões de RRT´s 30 

tendo 56 no mês de julho de 2021 e 74 no mesmo período do ano passado. Com relação 31 

aos registros de empresas, foram contabilizados 11 novos registros até o momento, e 32 

também, 82 novos egressos. No subitem 3.3 - Informes da Presidência, o Assessor 33 

Jurídico Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues prosseguiu explanando os subitens dos 34 

informes da presidência: 3.3.1. Ofício circular nº 055/2021-CAU/BR, sobre o 35 

reencaminhamento do Anteprojeto de Resolução Sobre Transparência das Informações; 36 

o subitem 3.3.2. Ofício circular nº 056/2021-CAU/BR, sobre a Alteração da Resolução 37 

CAU/BR N° 104, o subitem 3.3.3 o Ofício circular nº 058/2021-CAU/BR, sobre a 38 

Construção de uma Agenda Política: Campanha Mais Arquiteto e Salário Mínimo 39 

Profissional. Deu-se prosseguimento no item 5 – Votações, e o assessor jurídico 40 

Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues explanou o subitem 5.2. Item 2 da 41 

Deliberação CEF/CAU/TO nº 22/2021, que encaminha sugestão a CEF/CAU/BR, 42 

para reaver os requisitos necessários a anotação do curso de pós graduação stricto 43 

sensu ou lato sensu (Resolução CAU/BR nº 18/2012), considerando a nova resolução 44 

CNE/CES 01 de 06/04/2018. Rejeitado por ser considerado prejudicado o tema, 45 

conforme deliberação Plenária nº 44/2021. Subitem 5.1. Regime de trabalho em face da 46 

COVID-19. Após debate, restou aprovado pelo retorno dos trabalhos, conforme 47 

Deliberação Plenária nº 43/2021. Subitem 5.2 Aprecia a Deliberação CEDEP/CAU/TO 48 

Nº 27/202 - que formula consulta ao CAU/BR, acerca dos efeitos da Deliberação nº 49 

10/2016 - CEP/CAU/BR, aprovado, conforme Deliberação Plenária nº 45/2021.  No 50 
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item 6 - Assuntos de interesse geral, o senhor Presidente fez o uso da palavra comentou 51 

sobre a retirada da PEC 108/2019; e que a PEC sobre o piso salarial dos profissionais que 52 

foi extinta, e também, que o CFT apresentou outra resolução que favorece os profissionais 53 

com mais atribuições, e, que existe uma ação do CAU/BR contra o CFT em decorrência 54 

dessas resoluções. Comentou sobre sua participação na última reunião do Fórum de 55 

Presidentes que aconteceu no Rio de Janeiro, onde apresentou a proposta de criar um 56 

CashBack para os profissionais que mais registrarem RRT´s e que ganhou quatro livros 57 

que serão sorteados aos profissionais. Sem nada mais a acrescentar, às dezesseis horas e 58 

cinquenta e três minutos foi declarada encerrada a 112ª Sessão Plenária Ordinária do 59 

Conselho de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               60 

Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – CAU/TO. Para constar, eu, Iara de Oliveira 61 

Almeida, Secretária da Presidência do CAU/TO, lavrei a presente ata que será rubricada 62 

e efeitos legais.   63 

_____________________________ 

Silenio Martins Camargo 

Presidente CAU-TO 

 

 

Iara de Oliveira Almeida 
Secretária da Presidência 


