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Às quatorze horas e trinta minutos do dia seis de dezembro de dois mil e vinte e um, através de 1 

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

em sua Sessão Ordinária 116ª, convocada pelo Presidente Silenio Martins Camargo. Presente 3 

a vice-presidente Valéria Ernestina de Oliveira, os Conselheiros Estaduais Titulares Auri 4 

Everton Abrahão Feres, Robson Freitas Correa, Flavio Dalla Costa, as Conselheiras 5 

Estaduais Suplentes Marcieli Coradin e Lana Edla Costa Barbosa. Registra-se a presença do 6 

Contador Welideive dos Santos Oliveira, do Assessor Jurídico Andrelson Pinheiro Portilho 7 

Rodrigues, do Gerente Técnico e de Fiscalização Gilmar Scaravonatti, da Gerente 8 

Administrativa e Financeira Sirley Rodrigues Silva, e da estagiária Juliane Ester Rodrigues 9 

de Sousa. O senhor Presidente Silenio Martins Camargo deu início à reunião pelo item 1 10 

verificando quórum suficiente e perguntou se alguém teria alguma sugestão de alteração ou 11 

inclusão na pauta. Não havendo, solicitou que eu prosseguisse no item 2 – Leitura, discussão e 12 

aprovação da súmula da reunião anterior, que após realizar a leitura e as correções solicitadas, 13 

a ata da 115ª Reunião Plenária Ordinária foi aprovada por unanimidade. No item 3 – 14 

Comunicações, subitem 3.1 – Informes das Comissões, a conselheira Valéria Ernestina de 15 

Oliveira informou que na reunião da CEDEP foram distribuídos vinte e um autos de infrações 16 

entre os membros, e destacou que oito empresas se registraram no Conselho após ação da 17 

fiscalização. O conselheiro Flavio Dalla Costa comentou que na reunião da CPAFi foi aprovada 18 

a prestação de contas do terceiro trimestre; a votação de um processo de isenção de anuidade e a 19 

discussão dos débitos de profissionais falecidos. O conselheiro Robson Freitas Correa 20 

apresentou os pontos debatidos na reunião CPUA relatando que foi agendado para o dia 15 de 21 

dezembro um horário na rádio para que o Conselho explane sobre a importância do arquiteto e 22 

urbanista para o desenvolvimento da cidade. Também, que estão participando da revisão da 23 

legislação do município, e, apontaram a importância do profissional arquiteto nos órgãos 24 

públicos. Comentou sobre a participação do Conselheiro federal suplente, senhor Luis 25 

Hildebrando Ferreira Paz na reunião, que sugeriu o agendamento de um horário com o 26 

Governador do estado para propor convênio de ATHIS e, a participação das comissões com o 27 
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envio de contribuições para a revisão da legislação do município. A conselheira Marcieli Coradin 28 

comentou que na reunião da CEF debateram sobre o lançamento do prêmio de TCC. O senhor 29 

Presidente fez o uso da palavra e comentou que está discutindo junto ao gerente técnico de 30 

fiscalização, senhor Gilmar Scaravonatti, a possibilidade de lançar um concurso para todos os 31 

estudantes de arquitetura e urbanismo do estado, para a criação de uma arte da logomarca para o 32 

próximo prêmio de TCC. Dando continuidade, no subitem 3.2 - Informes da Gerencia Técnica 33 

e de Fiscalização o senhor Gilmar Scaravonatti informou que em novembro de 2021 teve 428 34 

registros de RRTs e em 2020, 462. E 31 RRTs excluídos em novembro de 2021 e 20 em 2020.  35 

Disponibilizou uma apresentação detalhando o passo a passo do contato com os profissionais 36 

através do WhatsApp que apontou que o resultado está sendo positivo. Também, que em 37 

novembro oito novas empresas se registraram no Conselho, e, que será realizada fiscalização na 38 

região Sul do estado iniciando por Porto Nacional e posteriormente em Gurupi. Deu continuidade 39 

e comentou sobre a assinatura do convênio com a Assembleia Legislativa para participar junto à 40 

escola legislativa da capacitação de ATHIS para gestores públicos. O Assessor Jurídico 41 

Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues prosseguiu explanando o subitem 3.3. Informes da 42 

Presidência - 3.3.1 - Ofício circular nº 086/2021-CAU/BR, sobre Alteração das 43 

competências da CEP-CAU/BR e CEP-CAU/UF; 3.3.2 - Ofício circular nº 085/2021-44 

CAU/BR, sobre Alteração da composição das comissões, criação de Câmaras temáticas e 45 

subcomissões; 3.3.3 - Ofício IAB DN 61/2021, que solicita divulgação via mailing, redes sociais 46 

e site, da Premiação IAB 2021: Edição do Centenário - Região Norte; 3.3.4 - Denúncia o MPF- 47 

falhas no SICCAU, módulo RRT- Deliberação Plenária CAU/TO nº 55/2021 - Protocolo MPF: 48 

00024459/2021; 3.3.5 - Denúncia o MPF- vazamento de dados - Deliberação Plenária 49 

CAU/TO nº 56/2021 - Protocolo MPF: 00024465/2021 - Comunicação ao CAU/BR - 50 

Protocolo SICCAU nº 1426809/2021. O Contador Welideive dos Santos Oliveira prosseguiu 51 

no item 5 – Votações, subitem 5.4 - Prestação de Contas do 3º Trimestre, que após explanação, 52 

a prestação foi aprovada conforme Deliberação Plenária nº 61/2021. Deu continuidade 53 

comentando sobre o reajuste do salário da auxiliar de serviços gerais para adequação ao salário 54 
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mínimo nacional, conforme Deliberação Plenária nº 62/2021. A Gerente administrativa e 55 

financeira Sirley Rodrigues Silva, deu continuidade e apresentou no subitem 5.1. Deliberação 56 

ad referendum nº 06/2021 que Aprova o Plano de Ação e Orçamento do CAU/TO, para o 57 

exercício de 2022, aprovado pela Deliberação CPAFI/CAU/TO nº 18/2021; aprovado conforme 58 

Deliberação Plenária nº 58/2021. O Assessor jurídico Andrelson Pinheiro Portilho 59 

Rodrigues explanou o subitem 5.3 - Manifestação jurídica - Deliberação Plenária 54/2021 - 60 

Situação financeira dos Registros Profissionais reativados - suspensão por débito de anuidade. 61 

Todos comentaram o assunto que aprovou a não cobrança do período suspenso, conforme 62 

Deliberação Plenária nº 60/2021. Prosseguiu apresentando o subitem 5.2 - Calendário de 63 

Reuniões do CAU/TO para 2022 após explanação foi aprovado conforme Deliberação 64 

Plenária nº 59/2021. O gerente técnico e de fiscalização senhor Gilmar Sacaravonatti, 65 

ressaltou que estão procurando um novo local para sede do Conselho. Sem nada mais a 66 

acrescentar, às dezesseis horas e cinquenta e três minutos foi declarada encerrada a 116ª Sessão 67 

Plenária Ordinária do Conselho de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              68 

Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – CAU/TO. Para constar, eu, Iara de Oliveira Almeida, 69 

Secretária da Presidência do CAU/TO, lavrei a presente ata que será rubricada e efeitos legais.  70 

_____________________________ 

Silenio Martins Camargo 

Presidente CAU-TO 

 

 

____________________________

Iara de Oliveira Almeida 
Secretária da Presidência 

_____________________________ 

Silenio Martins Camargo 

Presidente CAU-TO 

 


