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SÚMULA – 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE GOVERNANÇA DO CENTRO DE 

SERVIÇOS COMPARTILHADOS (CG-CSC) 

 

1. LOCAL E DATA: 

DATA: 28 de novembro de 2017 

LOCAL: Hotel San Marco – SHS Q.5 – Asa Sul – Brasília – DF 

HORÁRIO: 8h30 às 17h30 

2. PARTICIPAÇÃO: 

COORDENADA POR Gislaine Vargas Saibro 

TIPO DE REUNIÃO Ordinária 

ASSESSORIA Nathan Nogueira Freitas 

PARTICIPANTES 

Gislaine Vargas Saibro Conselheira Federal 

Renato Nunes Conselheiro Federal 

Joaquim Eduardo Vidal Hass Presidente do CAU/RS 

Jeferson Dantas Navolar Presidente do CAU/PR 

Vera Maria N.C.M. de Araújo Presidente do CAU/MG 

Luiz Alberto de Souza Presidente do CAU/SC 

Osvaldo Abrão de Souza Presidente do CAU/MS 

Eduardo Bimbi 
Assessor Especial do Presidente 

do CAU/RS 

Márcia Pedrini Representante do CAU/RS 

Mirna Cortopassi Lobo Representante do CAU/BR 

Andrei Candiota Gerente Geral do CAU/BR 

Renato de Melo Teixeira Gerente Financeiro do CAU/BR 

Cristiano Xavier Lucas Ferreira Gerente do CSC do CAU/BR 

Warley Viriato Coordenador de TI do CAU/BR 

Nathan Nogueira Freitas Assistente administrativo 

3. PAUTA DA REUNIÃO: 

ABERTURA DOS 
TRABALHOS 

1. Aprovação da pauta; 
2. Comunicações dos Membros do CG-CSC; 
3. Aprovação da Súmula da 26ª reunião Ordinária do CG-CSC de 

2017; 

DESENVOLVIMENTO 
DOS TRABALHOS 

4. Apresentação do Relatório Final da avaliação de estruturas para o 
CSC do CAU 

5. Detalhamento das propostas de evolução do SICCAU 2.0 
6. Apresentação das demandas evolutivas e ordens de serviço 

priorizadas do SICCAU 
7. Apresentação do Termo de Referência para a contratação de 

serviço para atualização dos sites do CAU/BR e CAU/UF 
8. Proposta de alteração na resolução para adicionar o serviço de 

videoconferência como serviço essencial 
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CONCLUSÃO DOS 
TRABALHOS 

 

 

4. DISCUSSÕES DA REUNIÃO DE 28 DE NOVEMBRO: 

4.1. Aprovação da Pauta 

RESPONSÁVEL Conselheira Gislaine 

COMUNICADO 
Conselheira Gislaine apresenta a pauta para aprovação dos membros do 
CSC, 

COMUNICADO Não houve alterações, desta forma segue-se para o próximo tópico 

4.2. Comunicações dos Membros do CG-CSC 

RESPONSÁVEL Conselheira Gislaine 

COMUNICADO 

Comunica a respeito da ausência do presidente Haroldo, por motivos 
médicos, destacando também que por este motivo o vice presidente, 
Anderson Fioreti, está alocado no CAU/BR para tratar de assuntos de 
interesse do conselho. 

4.3. Aprovação da Súmula da 27ª reunião ordinária do CG-CSC 

RESPONSÁVEL Conselheira Gislaine 

RELATO 
Coloca em votação a aprovação da súmula, sem contestação a mesma 
foi aprovada pelos membros presentes. 

 

RESPONSÁVEL Presidente Vera 

RELATO 

Destaca os problemas enfrentados entre o CAU/MG e o CREA/MG, a 
respeito das atividades desempenhadas por engenheiros, destacando as 
ações tomadas entre os envolvidos. Cita também que o CAU/MG realizou 
a premiação dos trabalhos acadêmicos, com mais de 100 trabalhos 
inscritos. 

 

RESPONSÁVEL Presidente Osvaldo 

RELATO 
Presidente Osvaldo convida os membros do colegiado para a reunião de 
políticas urbanas que ocorrerá em Campo Grande 
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RESPONSÁVEL Gerente Geral do CAU/BR Andrei 

RELATO 

Comenta sobre três pontos: sobre a questão da parcela do tele 
atendimento qualificado, do CAU/RJ, citado na 26ª Reunião Ordinária do 
CG-CSC, reforçando que o CAU/RJ efetuou o pagamento das parcelas. 
O segundo ponto é a respeito da prova de conceito do software de gestão 
integrado, destacando que a primeira e a terceira empresa foram 
desabilitadas, e a segunda pediu desistência. Portanto, será necessário a 
análise da quarta empresa, e assim que houver um posicionamento a 
gerência comunicará os membros. Já em relação ao último tópico, que 
trata do comércio eletrônico, ele solicita ao Renato Melo que trate sobre 
o assunto. 

RELATO 

O Gerente Financeiro do CAU/BR, Renato Melo, destaca o andamento do 
comércio eletrônico, reforçando que segundo o planejamento ainda no 
final deste ano o comércio eletrônico deverá ser implantado em todos os 
CAU/UF. 

 

RESPONSÁVEL Gerente Cristiano 

RELATO 

Destaca sobre o andamento da anuidade de 2018, destacando que desde 
agosto de 2017 o CSC vem testando todo o sistema de anuidade e na 
última semana estes testes foram finalizados com sucesso. Nas próximas 
semanas ele comunicará os CAU/UFs e Unidades de Referência Locais 
para que possam testar e analisar o funcionamento da anuidade de 2018. 

4.4. Apresentação do Relatório Final de avaliação de estruturas para o CSC do CAU 

RESPONSÁVEL Gerente Andrei 

RELATO 

Destaca o andamento do processo de contratação da consultoria e das 
últimas etapas realizadas, reforçando que na última reunião foi 
apresentado um breve levantamento do estudo, mas a etapa apresentada 
hoje será o cerne do estudo.  

Após apresentação do estudo e das contribuições dos membros desta 
apresentação, este estudo será consolidado e apresentado na plenária 
ampliada, a ser realizada no dia 15/12/2017. 

 

RESPONSÁVEL IEG 

APRESENTAÇÃO Apresenta as alternativas de estrutura de funcionamento do CSC 

 

RESPONSÁVEL Presidente Osvaldo 

RELATO 
Questiona se, por questão legal, caso seja feito um consórcio o CSC 
poderia ser aplicado a outros conselhos profissionais. 

RELATO 
Bruno, colaborador da IEG, destaca que outras empresas têm esse tipo 
de modelo, mas que esse assunto será melhor tratado no relatório final.  
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RESPONSÁVEL Presidente Jeferson 

RELATO Questiona a respeito do formato jurídico desse consórcio. 

RELATO 
Bruno, colaborador da IEG, responde que seriam associações públicas, 
ou seja, tem personalidade jurídica pública, segundo artigo 41 do Código 
Civil. 

 

RESPONSÁVEL Conselheira Gislaine 

RELATO 
Pede para que as questões jurídicas sejam melhor trabalhadas para 
posterior apresentação a plenária, tendo em vista as inúmeras dúvidas a 
respeito do assunto. 

 

RESPONSÁVEL Presidente Jeferson 

RELATO 

Cita que talvez seja necessário que o CAU seja um comprador de 
tecnologia, através de manifestação de interesse. Pede para que seja 
avaliado o modelo proposto pelo instituto cidades inteligentes, para 
verificar sua possível aplicação no CAU. Além disso, o presidente 
Jeferson questiona sobre a transferência de recursos entre os CAU, 
principalmente para criação de fundos, e solicita que o tema seja 
incorporado no estudo. 

 

RESPONSÁVEL Presidente Luiz 

RELATO 

Parabeniza o estudo, citando os benefícios da aplicação dos consórcios. 
Citando que o modelo alternativo proposto – com a manutenção do 
modelo atual, com ajustes na autonomia e independência do CSC, 
governança, redistribuição dos custos e com a implementação das 
melhorias citadas no Diagnóstico –  talvez seja aplicável como um modelo 
transitório, entre o modelo de consórcio e o atual.  

 

RESPONSÁVEL Presidente Osvaldo 

RELATO 

Reforça a importância da elaboração deste estudo, destacando a 
irretroatividade da decisão que será tomada. Assim, os encaminhamentos 
apontados na reunião de hoje, deverão ser apresentados a plenária com 
reforçando os modelos de personalidade jurídica do novo consórcio, o 
modelo do fundo financeiro que poderia ser incorporado e os possíveis 
impactos em optar pelo modelo alternativo e o recomendado pela 
consultoria, onde o consórcio realizaria as operações do CSC fora do 
CAU/BR. 

 

RESPONSÁVEL Chefe de Gabinete Raquelson 

RELATO 

Questiona sobre os CAU/UF entrevistados durante o estudo, podendo ser 
abordados no estudo a ótica de outros CAU/UF, principalmente os 
básicos, já que o CSC é fundamental para a sobrevivência desses CAU. 
Além disso, deverá ser contemplado no estudo a questão da contribuição 
do CAU/BR em relação aos custos que não eram contemplados 
anteriormente. 
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RESPONSÁVEL Mirna Cortopassi 

RELATO 
Questiona sobre o modelo jurídico aplicado pelo consórcio, sendo 
necessário a avaliação da velocidade ou de outros argumentos 
qualitativos desse novo modelo. 

 

RESPONSÁVEL Gerente Financeiro do CAU/BR, Renato Melo 

RELATO 

O Gerente Financeiro relata que, no modelo de consórcio, a nova área 
sugerida pela consultoria tratará de todos os assuntos administrativos e 
financeiros. Desta forma, acredita que a estrutura dessa área deve ser 
maior haja vista a complexidade desses assuntos.  

 

RESPONSÁVEL Gerente Geral do CAU/BR, Andrei Candiota 

RELATO 

Destaca que na próxima reunião plenária será apenas apresentado este 
estudo, não sendo utilizado para tomada de decisão. Além disso, Andrei 
destaca que houve a redução do escopo do estudo para avaliar apenas 
as opções de estruturas para o CSC do CAU, e por isso algumas 
solicitações não poderão ser analisadas, já que há questões contratuais. 

RELATO 

Mirna reforça que pela limitação do escopo do estudo, devemos focar o 
estudo aos modelos de consórcio, através do modelo sugerido pelo 
relatório da consultoria (com suas operações independentes ao CAU/BR), 
ou pelo modelo alternativo (onde as operações ocorrem no CAU/BR, 
contudo com melhorias em governança, custos e evoluções citadas no 
relatório da consultoria).  

RELATO 

Conselheira Gislaine, reforça as palavras do conselheiro Luiz de um 
modelo transitório entre o modelo de consórcio e o atual, dado pela 
proposta alternativa. Assim, esse novo modelo seria útil na evolução desta 
nova proposta (onde as operações ocorrem no CAU/BR, contudo com 
melhorias em governança, custos e evoluções citadas no relatório da 
consultoria). 

4.5. Detalhamento das propostas de evolução do SICCAU 2.0 

RESPONSÁVEL Danielle Seabra 

APRESENTAÇÃO Apresenta o mapa funcional do SICCAU. 

 

RESPONSÁVEL Conselheira Gislaine 

RELATO 

Cita o exemplo da árvore de RRT e os possíveis impactos que a alteração 
de resolução teria no módulo de RRT e no SICCAU como um todo. Além 
disso, a mesma questiona o andamento das alterações no SICCAU para 
atender à resolução de carteiras. 

RELATO Danielle reforça que a OS de carteiras já está em fase de testes na CAST. 

 

RESPONSÁVEL Conselheiro Renato 
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RELATO 
Parabeniza o desenvolvimento do mapa funcional, reforçando que esse 
tipo de mapa funcional poderia ser disponibilizado para os arquitetos e 
urbanistas, elogiando a linguagem aplicada.  

 

RESPONSÁVEL Mirna Cortopassi Lobo 

RELATO 

Parabeniza o mapa funcional, destacando a dificuldade que a mesma teve 
na criação deste mapa funcional, principalmente a 3 anos atrás, 
aprovando o modelo apresentado. Assim, através do mapa funcional 
conseguimos entender as inter-relações do sistema e os possíveis 
impactos que as resoluções podem fazer. Além disso, a Mirna demonstra 
sua felicidade na apresentação da “fisiologia” do SICCAU. 

 

 

RESPONSÁVEL Gerente Geral do CAU/BR, Andrei Candiota 

RELATO 

Parabeniza a atuação do corpo técnico da CORSICCAU, reforçando que 
a fábrica não conseguiu atender a essa solicitação, impossibilitando a 
visualização sistêmica do SICCAU. Portanto, através do mapa funcional 
conseguiremos olhar o sistema como um todo e criar a nova versão do 
SICCAU ou aqui denominado de SICCAU 2.0. 

 

RESPONSÁVEL Presidente Osvaldo 

RELATO 

Reforça que o mapa funcional traz uma análise do que está sendo feito, 
gerando o balanço das necessidades e oportunidades no SICCAU. Assim, 
através da linguagem apresentada podemos entender o SICCAU e 
possibilitar uma análise do SICCAU 2.0. Por último, solicita que seja 
analisado uma forma para divulgar essa informação aos arquitetos, 
utilizando recursos de animação – principalmente ligado a área de 
publicidade e propaganda. 

 

RESPONSÁVEL Presidente Vera 

RELATO 
Como usuária de todos os módulos, ela parabeniza a execução do mapa. 
Propõe ainda uma análise da evolução deste mapa nos últimos anos, 
verificando a forma que este documento seria disponível aos arquitetos. 

 

RESPONSÁVEL Presidente Luiz 

RELATO 

Pede para que seja analisado a complexidade do SICCAU, já que a 
inclusão de diversas funções acaba prejudicando a usabilidade do 
sistema. Portanto, para o próximo colegiado, talvez deveria ser analisado 
as funções que atenderiam efetivamente a profissão, ou seja, garantindo 
o funcionamento correto da plataforma. 

4.6. Apresentação das demandas evolutivas e ordens de serviço priorizadas do CAU 

RESPONSÁVEL Gerente do CSC, Cristiano Xavier 
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APRESENTAÇÃO Apresenta o andamento das Ordens de Serviço da CAST.  

 

RESPONSÁVEL Conselheira Gislaine 

RELATO 
Pergunta se há dúvidas a respeito deste tópico. Não havendo dúvidas ela 
questiona se todos os membros aprovam o que foi exposto, onde todos 
aprovaram. 

 

 

4.7. Apresentação do termo de referência para contratação de serviço para atualização dos sites 
do CAU/BR e CAU/UF 

RESPONSÁVEL Coordenador de TI, Warley Viriato 

RELATO 
Apresenta o termo de referência para contratação de serviço para 
atualização dos sites do CAU/BR e CAU/UF. 

 

RESPONSÁVEL Conselheira Gislaine 

ENCAMINHAMENTO 

Pergunta se todos concordam com os andamentos do processo, onde 
todos concordaram. Pede como encaminhamento, que o próximo 
colegiado continue tratando esse assunto. Pediu também para que seja 
dada continuidade na pesquisa de valores, para que depois isso possa 
servir de base para uma reprogramação orçamentária. 

 

4.8. Proposta de alteração da Resolução do CSC para adicionar o serviço de videoconferência 
como serviço essencial 

RESPONSÁVEL Gerente do CSC, Cristiano Xavier 

RELATO 
Apresenta a proposta de alteração da Resolução para adicionar o serviço 
de videoconferência como serviço essencial. 

 

RESPONSÁVEL Conselheira Gislaine 

RELATO 
Questiona se o que está sendo contratado é o serviço virtual, e caso 
algum CAU queira uma opção a parte seria um contrato particular. Assim, 
esses kits e salas virtuais seria partes do registro de preço. 

RELATO 

Cristiano responde que sim. A pesquisa de serviços apresentada servirá 
para levantar as necessidades extras de da CAU/UF. O resultado da 
pesquisa será adicionado ao termo de referência. O termo de referência 
prevê a contratação na modalidade registro de preço, permitindo que o 
CSC faça a adesão conforme autorizado pelo CG-CSC e os CAU/UF e o 
CAU/BR faça a adesão e paguem pelos serviços extras que solicitarem. 

 

RESPONSÁVEL Gerente do CSC, Cristiano Xavier 
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RELATO 
Apresenta a proposta de alteração da Resolução para adicionar o serviço 
de videoconferência como serviço essencial. 

 

RESPONSÁVEL Mirna Cortopassi Lobo 

RELATO 

Pede para que esse o nome do serviço seja o mais amplo possível, para 
que posteriores evoluções tecnológicas sejam abarcadas por esta mesma 
resolução. Sugeriu que seja pesquisado um termo próximo a comunicação 
web; 

ENCAMINHAMENTO Ficou acordado que o nome do serviço será “conferência via WEB”.  

 

 

RESPONSÁVEL Conselheira Gislaine 

ENCAMINHAMENTO 

Recomenda levar para a próxima reunião da CPFi, a proposta de 
alteração de resolução no formato apresentado pela área técnica, para 
deliberação e encaminhamento para aprovação na plenária ampliada do 
dia 15/12/2017. 

5. CONCLUSÃO DOS TRABALHOS: 

RESPONSÁVEL Conselheira Gislaine 

RELATO 
Questiona se ainda há algum assunto a ser tratado. Não havendo a 
mesma põe como encerrada está reunião. 
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Assinaturas da Súmula 27ª Reunião Ordinária do CG-CSC 

GISLAINE VARGAS SAIBRO 
Conselheira Federal 

RENATO NUNES 
Conselheiro Federal 

OSVALDO ABRÃO DE SOUZA 
Presidente do CAU/MS 

JEFERSON DANTAS NAVOLAR 
Presidente do CAU/PR 

VERA M.N.C.M. DE ARAÚJO 
Presidente do CAU/MG 

LUIZ ALBERTO DE SOUZA 
Presidente do CAU/SC 

JOAQUIM EDUARDO VIDAL HASS 
Presidente do CAU/RS  

MIRNA CORTOPASSI LOBO 
Representante do CAU/BR 

 

EDUARDO BIMBI 
Assessor Especial do Presidente do CAU/RS 

MÁRCIA PEDRINI 
Representante do CAU/RS 

 

ANDREI CANDITA 
Gerente Geral do CAU/BR 

 
 

RENATO DE MELO TEIXEIRA 
Gerente Financeiro do CAU/BR 

 
 

CRISTIANO XAVIER LUCAS FERREIRA 
Gerente do Centro de Serviços Compartilhados 

WARLEY VIRIATO 
Coordenador de TI do CAU/BR 
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NATHAN NOGUEIRA FREITAS 
Assistente Administrativo  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


