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Às quatorze horas e trinta minutos do dia treze de setembro 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 113ª, 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 e as Conselheiras Fernanda Brito de Abreu 5 

e Thamise Bezerra Silva. Registra-se a presença da Conselheira Estadual Suplente Maria Elisa 6 

Siqueira Rocha e também do Assessor Jurídico Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues, do 7 

Gerente Técnico e de Fiscalização Gilmar Scaravonatti e da Gerente Administrativa e 8 

Financeira Sirley Rodrigues Silva.  O senhor Presidente Silenio Martins Camargo deu início 9 

à reunião pelo item 1 verificando quórum suficiente e perguntou se alguém teria alguma sugestão 10 

de alteração ou inclusão na pauta. A Coordenadora adjunta da Comissão de Planejamento, 11 

Administração e Finanças – CPAFI/CAU/TO, a conselheira Thamise Bezerra Silva, propôs a 12 

inclusão de matéria extra à pauta, da Deliberação CPAFI/CAU/TO nº 15/2021- Isenção de 13 

anuidades – PJ; a Coordenadora da Comissão de Ética, Disciplina e Exercício Profissional – 14 

CEDEP/CAU/TO, a conselheira Valéria Ernestina de Oliveira propôs a inclusão das 15 

Deliberações CEDEP/CAU/TO nº 31-2021 e 32/2021; o próprio Presidente propôs a inclusão do 16 

Termo de Convênio com alguns CAU UF’s. Não havendo mais, solicitou que eu prosseguisse no 17 

item 2 – Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior, que após realizar a 18 

leitura e as correções solicitadas, a ata da 112ª Reunião Plenária Ordinária foi aprovada por 19 

unanimidade. No item 3 – Comunicações, subitem 3.1 – Informes das Comissões, a conselheira 20 

Fernanda Brito de Abreu apresentou os pontos debatidos na reunião da CPP, informando que 21 

será lançado um novo projeto de ATHIS.  A conselheira Valéria Ernestina de Oliveira 22 

comentou acerca dos processos em trâmites na CEDEP; também, que foi definido que será 23 

solicitada uma reunião com a superintendência dos correios para debaterem sobre as falhas nas 24 

distribuições dos ARs nos municípios do interior; e, sobre um caso de solicitação de interrupção 25 

de registro de professor. A conselheira Thamise Bezerra Silva informou que a CEF vai se reunir 26 

com a professora da universidade Católica, Fernanda, que tem interesse em elabora junto aos 27 
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alunos um projeto de ATHIS. O senhor Presidente fez o uso da palavra e sugeriu que providencie 28 

brindes para serem entregues aos profissionais no momento da retirada da carteira profissional, 29 

que poderá ocorrer no encontro de egressos a ser elaborado. A Conselheira Maria Elisa Siqueira 30 

Rocha sugeriu que os profissionais que já atuem também sejam homenageados. O senhor 31 

Presidente informou que já está sendo estudada a possibilidade de criar uma Fiscalização 32 

Profissional, que fará o levantamento dos profissionais mais ativos para serem homenageados 33 

com a publicação das obras nas redes sociais do Conselho. O senhor Gilmar Scaravonatti 34 

comentou que o Edital de Patrocínio será relançado. O conselheiro Robson Freitas Correa por 35 

estar com problemas no áudio solicitou ao senhor Presidente que apresentasse os pontos 36 

debatidos na reunião da CPUA. O mesmo comentou que a comissão se reuniu 37 

extraordinariamente para elaborar um documento encaminhando denúncia ao MPE acerca da 38 

desarborização da área verde que o Conselho ajudou a criar, porém, ainda não haviam finalizado 39 

o documento. Dando continuidade, o senhor Gilmar Scaravonatti apresentou o subitem 3.2 - 40 

Informes da Gerencia Técnica e de Fiscalização, informando que em agosto de 2021 teve 482 41 

RRT´s registrados e em 2020, 496. Porém, em 2021, um aumento de 27% nos registros, sendo 42 

775 até o período e 114 RRT´s excluídos em 2021 e 102 em 2020. Também, que foram realizados 43 

613 relatórios de fiscalização; e houve um aumento de 17 registros pessoa física e de 3 pessoa 44 

jurídica até final de agosto. Informou que o convênio com a Unimed já foi assinado e em breve 45 

estará disponível para os profissionais; que será lançado o edital do Prêmio de TCC que abrangerá 46 

2020 e 2021; e, que está finalizando a fiscalização dos alvarás de 2020 e em breve iniciará a de 47 

2021. Após solicitação do senhor Presidente para inversão no ponto da pauta, a Gerente 48 

Administrativa e Financeira Sirley Rodrigues Silva prosseguiu no item 5 – Votações, 49 

explanando o subitem 5.2 - Deliberação ad referendum nº 05-2021 - aprova a reprogramação 50 

- Deliberação CPAFI/CAU/TO nº 13/2021; aprovado conforme Deliberação Plenária nº 51 

48/2021. Prosseguiu no subitem 5.3 - Reajuste do valor do auxílio alimentação dos 52 

funcionários referente ao ano de 2021, que após explanação, foi aprovado conforme 53 

Deliberação Plenária nº 49/2021. O senhor Presidente deu continuidade retornando ao item 3, 54 
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subitem 3.3. Informes da Presidência, comentando que ele e o Conselheiro Federal Matozalém 55 

Sousa Santana estão aprimorando a proposta a ser apresentada ao CAU/BR acerca do Cashback 56 

para beneficiar os profissionais que mais registrarem, e também, sobre a assinatura do Termo de 57 

Intenção para Cooperação entre os Conselhos Signatários entre os CAU UF’s. Também 58 

comentou sobre o OFÍCIO nº 136/2021/GAB/IMPUP - Convite para discussão sobre a revisão 59 

da Lei de Uso do Solo e da Lei de Parcelamento do município. O Assessor Jurídico Andrelson 60 

Pinheiro Portilho Rodrigues prosseguiu explanando o subitem 3.3.1 Ofício circular nº 61 

069/2021 - CAU/BR, que solicita contribuições acerca do anteprojeto de resolução e a 62 

proposta de alteração do Manual dos Atos Administrativos de Competência do CAU. Em 63 

seguida deu prosseguimento ao item 5 – Votações, e apresentou o subitem 5.1 - Deliberação 19-64 

2021 CEDEP/CAU/TO - Consulta ao CAU-BR, rejeitada e definido que existindo atuação dos 65 

técnicos em edificações em desacordo com o Decreto Lei nº 90.922 de 06 de fevereiro de 1985, 66 

deve ser atuado por exercício ilegal da profissão, conforme Deliberação Plenária nº 47/2021. 67 

Deu continuidade no subitem 5.4. Deliberação CEDEP/CAU/TO nº 32/2021, que propõem a 68 

este Plenário, acolher DELIBERAÇÃO PLENÁRIA CAU/BR Nº 52/07-2016, até que haja 69 

um retorno do Protocolo SICCAU nº 1369223/2021, tendo em vista a necessidade em dar 70 

andamento nos processos éticos em tramite neste Conselho, aberto por ausência de RRT, 71 

com base no artigo 18 inciso XII da Lei 12.378/2010, aprovado conforme Deliberação 72 

Plenária nº 50/2021. Posteriormente, apresentou o subitem 5.5 - Termo de Intenção para 73 

Cooperação entre os Conselhos Signatários entre CAU/MT, CAU/PE, CAU/ES, CAU/TO, 74 

CAU/AM, CAU/DF e CAU/PI, que após realizar a leitura, foi aprovado conforme Deliberação 75 

Plenária nº 51/2021. Prosseguiu explanando o subitem 5.6 - Deliberação CPAFI/CAU/TO nº 76 

15/2021- Isenção de anuidades – PJ, aprovado conforme Deliberação Plenária nº 52/2021. 77 

Após, o subitem 5.7 - Deliberação CEDEP/CAU/TO nº 31-2021 - Sugere ao CAU/BR, que 78 

articule junto ao Portal do Empreendedor para não permitir MEI, utilizar o nome fantasia 79 

Arquitetura; aprovado conforme Deliberação Plenária nº 53/2021. No item 6 - Assuntos de 80 

interesse geral, o senhor Presidente comentou que o “Estatuto da Cidade” é um bom tema para 81 
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a próxima live promovida pelo Conselho.  Todos comentaram o assunto e sugeriram convidar o 82 

Arquiteto e Urbanista Lúcio Milhomem Cavalcante para participar. Também, elaborar uma live 83 

sobre a criação do Estado uma vez que sua criação se comemora no próximo mês. Sem nada mais 84 

a acrescentar, às dezoito horas e nove minutos foi declarada encerrada a 113ª Sessão Plenária 85 

Ordinária do Conselho de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              86 

Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – CAU/TO. Para constar, eu, Iara de Oliveira Almeida, 87 

Secretária da Presidência do CAU/TO, lavrei a presente ata que será rubricada e efeitos legais.  88 

_____________________________ 

Silenio Martins Camargo 

Presidente CAU-TO 

 

 

____________________________

Iara de Oliveira Almeida 
Secretária da Presidência 


