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Às quatorze horas e vinte minutos do dia oito de agosto de dois mil e vinte e dois, na sede do 1 

CAU/TO, situado na Quadra 103 sul, Rua SO-05, Lote 12, Salas 04 e 05, Palmas – TO,  reuniu-2 

se o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – CAU/TO em sua Sessão Ordinária 3 

124ª, convocada pelo Presidente Silenio Martins Camargo. Presentes a vice-presidente Valéria 4 

Ernestina de Oliveira, os Conselheiros Estaduais Titulares Flavio Dalla Costa e Auri Everton 5 

de Abrahão Feres; as Conselheiras Estaduais Titulares Fernanda Brito de Abreu e Thamise 6 

Bezerra Silva e a Conselheira Estadual Suplente Lana Edla Costa Barbosa. Registra-se a 7 

presença do Gerente Técnico e de Fiscalização Gilmar Scaravonatti, da Gerente Administrativa 8 

e Financeira Sirley Rodrigues Silva e da estagiária Juliane Ester Rodrigues de Sousa. O 9 

senhor presidente deu início à reunião pelo item 1 verificando quórum suficiente e perguntou se 10 

alguém teria alguma sugestão de alteração ou inclusão na pauta. A coordenadora da Comissão 11 

de Ética, Disciplina e Exercício Profissional – CEDEP-CAU/TO, a conselheira Valéria Ernestina 12 

de Oliveira, propôs a inclusão Deliberação CEDEP/CAU/TO nº 57/2022 - TAC. Se aprovada, 13 

passará a ser o item 5.2 da pauta. E a coordenadora da Comissão de Ensino e Formação - CEF-14 

CAU/TO, a coordenadora Thamise Bezerra Silva, propôs a inclusão da Deliberação 15 

CEF/CAU/TO nº 38/2022 - Registros EAD UNOPAR. Se aprovada, passará a ser o item 5.3 da 16 

pauta. Não havendo mais, prossegui no item 2 – Leitura, discussão e aprovação da súmula da 17 

reunião anterior, que após realizar a leitura e as correções solicitadas, a ata da 123ª Reunião 18 

Plenária Ordinária foi aprovada com abstenção da Conselheira Estadual Suplente Lana Edla 19 

Costa Barbosa. A conselheira Thamise Bezerra Silva deu continuidade no item 3 – 20 

Comunicações, subitem 3.1 – Informes das Comissões, comentando sobre a primeira etapa do 21 

workshop direcionado aos participantes do concurso para a criação da logo do Prêmio de TCC, 22 

que contou com a participação do professor Eber Nunes e da Marina Nolasco e Silva. E que no 23 

próximo sábado será o encerramento do workshop com a participação dos profissionais Luara 24 

Aquino, Fábio José Ferreira e Thiago Henrique Omena. Também comentou que a CEF após 25 

solicitação da CEF-CAU/BR, fará a análise dos PPC´s das universidades, e, sobre a solicitação 26 

do CAU/BR para os CAU/UFs vistoriarem os polos das IES de cursos EADs. Todos comentaram 27 
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o assunto. A conselheira Fernanda Brito de Abreu comentou que a CPP está organizando o 28 

evento em comemoração ao dia do arquiteto e urbanista que acontecerá em novembro com três 29 

palestras de temas diversificados, com palestrantes renomados. Sobre a CEDEP, relatou sobre o 30 

andamento de alguns processos; sobre a participação do CAU/TO no 22º Seminário Nacional da 31 

CED-CAU/BR em Cuiabá nos dias 15 e 16 de setembro; e no 3º Fórum das Comissões de 32 

Exercício Profissional dos CAU/UFs, em Belo Horizonte nos dias 21, 22 e 23 de setembro.  O 33 

conselheiro Flavio Dalla Costa comentou que na reunião da CPAFi foi debatido sobre a 34 

prorrogação do Projeto de ATHIS até o dia 20 de setembro; que o pedido de patrocínio da Ulbra 35 

foi deferido; sobre o convite para o Seminário CPFi 2022 que acontecerá em Brasília nos dias 17 36 

e 18 de setembro que será representado pela conselheira Valéria Ernestina de Oliveira. O senhor 37 

Gilmar Scaravonatti informou que a CPUA recebeu as Leis vigentes de Uso e Ocupação do 38 

Solo da prefeitura, mas que serão analisados na próxima reunião da comissão.  Também, que a 39 

comissão vai solicitar um horário no programa da Lúbia Araújo para falar sobre o Dia da Árvore. 40 

Deu continuidade apresentando o subitem 3.2 - Informes da Gerência Técnica e de 41 

Fiscalização, informando que no mês de julho teve uma queda nos números dos registros sendo 42 

614 no ano de 2021 e 394 em 2022, ou seja, uma queda de 220 RRT’s. Em relação aos excluídos, 43 

foram 73 em 2022 e em 2021, 56. Comentou que recebeu os alvarás da prefeitura de Colinas e 44 

que atualmente existem 917 profissionais ativos. Também, que o CAU Valoriza selecionou os 45 

quatro profissionais para gravar os vídeos para incentivar e valorizar as boas práticas do exercício 46 

profissional do Arquiteto e Urbanista. Todos comentaram o assunto e foi aprovada a gravação de 47 

quatro vídeos, e mais um institucional, para ser divulgado no final do ano. O senhor Presidente 48 

Silenio Martins Camargo, prosseguiu apresentando o subitem 3.3. Informes da Presidência, 49 

apresentando o subitem 3.3.1. Ofício nº 371/2022/ASPC/PRES, que o convida para o Encontro 50 

de Comunicação: Comunicação Eficiente dos CAU/UFs, que acontecerá nos dias 12 e 13 de 51 

setembro de 2022 em Cuiabá-MT. Após, comentou que no mês de julho foi convidado pelo 52 

Secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Humberto Duarte de Lima e Silva, para uma 53 

visita técnica ao Centro de Convenções em São Paulo que servirá de modelo para a realização de 54 
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um concurso público de arquitetura no Tocantins, e, propõe termo de cooperação para realização 55 

do concurso. Comentou também sobre a ida ao TCU e ao gabinete da Deputada Valderez que 56 

auxiliará no pedido de cessão do Prédio da Secretaria do TCU, para que seja a sede do CAU.  O 57 

presidente do TCU, senhor Lúcio Silva Alfenas, sugeriu que o CAU/TO pleiteie um lote para 58 

construção da nova sede e se compromete em auxiliar na demanda. Todos comentaram o assunto 59 

e o senhor Presidente solicitou que seja feito um ofício para o Presidente da Tocantins Parcerias, 60 

Aleandro Lacerda, solicitando a doação de um lote para o Conselho. Após, comentou sobre o 61 

convite da UFT para participar da abertura da exposição “Arquitetura Habitacional da URSS: 62 

Concurso entre Camaradas 1926”, no dia 15 de agosto. A gerente administrativa e financeira 63 

Sirley Rodrigues Silva apresentou o item 5. Votações, subitens 5.1. Deliberação ad 64 

referendum nº 02/2022- Aprova a reprogramação do CAU/TO, exercício de 2022. Aprovada, 65 

conforme Deliberação Plenária nº 27/2022. O senhor Gilmar Scaravonatti apresentou o 66 

subitem 5.2. Deliberação CEDEP/CAU/TO nº 57/2022 - TAC. Aprovada conforme 67 

Deliberação Plenária nº 28/2022. Prosseguiu apresentando o subitem 5.3. Deliberação 68 

CEF/CAU/TO nº 38/2022 - Registros EAD UNOPAR. Todos comentaram o assunto e o senhor 69 

Presidente pediu que seja enviado um ofício ao CAU/BR questionando sobre a aprovação dos 70 

registros de egressos de cursos EAD, conforme Deliberação Plenária nº 29/2022. 71 

Sem nada mais a acrescentar, às dezesseis horas e vinte e sete minutos foi declarada encerrada a 72 
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– CAU/TO. Para constar, eu, Iara de Oliveira Almeida, Secretária da Presidência do CAU/TO, 74 

lavrei a presente ata que será rubricada e efeitos legais.  75 

 

____________________________  

Iara de Oliveira Almeida 
Secretária da Presidência 

_____________________________ 

Silenio Martins Camargo 

Presidente CAU-TO 

 


