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Às quatorze horas e treze minutos do dia oito de novembro 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 115ª, 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 do Conselheiro Estadual Suplente Alisson 6 

Miguel de Souza Abadia, 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 à 9 

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

de alteração ou inclusão na pauta. Não havendo, solicitou que eu prosseguisse no item 2 – 11 

Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior, que após realizar a leitura e 12 

as correções solicitadas, a ata da 114ª Reunião Plenária Ordinária foi aprovada por unanimidade. 13 

No item 3 – Comunicações, subitem 3.1 – Informes das Comissões, a conselheira Fernanda 14 

Brito de Abreu comentou que foi debatido na CPP sobre a ideia de fazer adesivos para serem 15 

entregues aos profissionais em comemoração ao Dia do Arquiteto e Urbanista; e também, 16 

divulgar o Conselho nos moldes das mídias disponibilizadas pelo CAU/MS, na TV, outdoors, 17 

redes sociais e ônibus, assim como, organizar um evento para o lançamento da campanha 18 

publicitária.  O conselheiro Robson Freitas Correa comentou que na reunião da CPUA foi 19 

definido que será solicitado ao Ministério Público resposta dos ofícios que já que foram enviados. 20 

A conselheira Thamise Bezerra Silva comentou que na reunião da CEF foram deferidos 21 

processos de inclusão de diplomas de pós-graduação. A conselheira Valéria Ernestina de Oliveira 22 

informou que na reunião da CEDEP foi discutido sobre a distribuição e resolução de alguns 23 

processos, e o gerente técnico e de fiscalização Gilmar Scaravonatti explanou sobre o 20º 24 

seminário da CED-CAU/BR destacando que o CAU/TO, é o único a fiscalizar as mídias sociais 25 

até o momento. A gerente administrativa e financeira Sirley Rodrigues Silva informou que por 26 

falta de quórum não houve reunião da CPAFi e, que será marcada uma reunião extraordinária 27 
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para aprovarem a programação do plano de ação e orçamento de 2022. Dando continuidade, no 28 

subitem 3.2 - Informes da Gerencia Técnica e de Fiscalização o senhor Gilmar Scaravonatti 29 

informou que em outubro de 2021 teve 32 registros a mais do que no ano anterior, e 71 RRTs 30 

excluídos neste ano e 35 em outubro de 2020. Comentou que será realizada fiscalização na região 31 

Norte do estado, iniciando por Colinas, Guaraí e Araguaína, e, no início de dezembro, farão na 32 

região Sul.  O Assessor Jurídico Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues prosseguiu 33 

explanando o subitem 3.3. Informes da Presidência - 3.3.1 - o Ofício circular nº 076/2021-34 

CAU/BR, que trata do Fundo de ATHIS e solicita contribuições quanto ao anteprojeto de 35 

resolução anexo, até o dia 12 de novembro de 2021. Todos comentaram o assunto que após 36 

votação, foi aprovado que envie ao CAU/BR sugestão para que a gestão do Conselho seja 37 

alternada entre o conselheiro federal e o presidente conforme Deliberação Plenária nº 57/2021. 38 

3.3.2 - Ofício circular nº 079/2021-CAU/BR, que convida para o treinamento online para 39 

colaboradores do CAU/UF, sobre a Emissão e postagens de carteiras profissionais, que 40 

acontecerá entre os dias 8 a 10 de novembro; 3.3.3 - o Ofício circular nº 073/2021-CAU/BR, 41 

sobre Propostas do CAU Brasil para viabilização de ações Assistência Técnica em Habitação de 42 

Interesse social – ATHIS; 3.3.4 - Ofício circular nº 081/2021-CAU/BR, sobre Envio de processo 43 

ético-disciplinares ao CAU/BR para julgamento de recurso; 3.3.5 - Convite para o 3º Congresso 44 

Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos de Habitação, que acontecerá de 22 a 24 45 

de novembro.  O senhor Presidente prosseguiu informando que no dia 16 de novembro vai 46 

acontecer o Encontro Temático Virtual da CEP – CAU/BR com o tema: “Fiscalização é 47 

Conciliação” e da importância da participação do Conselho. Também, comentou sobre a reunião 48 

que aconteceu em Mato Grosso para assinatura do instrumento de acordo para cooperação técnica 49 

entre os conselhos signatários CAU/MT, CAU/PE, CAU/ES, CAU/TO, CAU/AM, CAU/DF e 50 

CAU/PI, e, da apresentação da campanha publicitária “arquitetura é a vida bem pensada” 51 

elaborada por eles que visa a divulgação para a sociedade da importância da arquitetura no dia a 52 

dia na vida das pessoas, e, que esta campanha foi disponibilizada para utilização do CAU/TO e 53 

demais conselhos parceiros. Sem nada mais a acrescentar, às dezesseis horas e trinta e oito 54 
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minutos foi declarada encerrada a 115ª Sessão Plenária Ordinária do Conselho de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              55 

Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – CAU/TO. Para constar, eu, Iara de Oliveira Almeida, 56 

Secretária da Presidência do CAU/TO, lavrei a presente ata que será rubricada e efeitos legais.  57 

_____________________________ 

Silenio Martins Camargo 

Presidente CAU-TO 

 

 

____________________________

Iara de Oliveira Almeida 
Secretária da Presidência 


