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SÚMULA – 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE GOVERNANÇA DO CENTRO DE 

SERVIÇOS COMPARTILHADOS (CG-CSC) 

 

1. LOCAL E DATA: 

DATA: 17 de outubro de 2017 

LOCAL: Hotel Mercure Líder – SHN Q.5 Bloco 1 – Asa Norte – Brasília – DF 

HORÁRIO: 8h30 às 17h30 

2. PARTICIPAÇÃO: 

COORDENADA POR Haroldo Pinheiro Vilar de Queiroz 

TIPO DE REUNIÃO Ordinária 

ASSESSORIA Nathan Nogueira Freitas 

PARTICIPANTES 

Haroldo Pinheiro Vilar de Queiroz Presidente do CAU/BR 

Renato Nunes Conselheiro Federal 

Gislaine Vargas Saibro Conselheira 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 

Gilberto Silva Domingues de Oliveira 
Belleza 

Presidente do CAU/SP 

Eduardo Bimbi 
Assessor Especial do Presidente 

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 

Francilene de Castro Bezerra Coordenadora Técnica 

Thiago Ribeiro Analista Técnico 

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 25ª reunião Ordinária do CG-CSC de 

2017; 

DESENVOLVIMENTO 
DOS TRABALHOS 

4. Prestação de contas CSC; 
5. Apresentação do Relatório preliminar de diagnóstico da situação 

atual do CSC; 
6. Detalhamento das propostas de evolução do SICCAU 2.0; 
7. Apresentação das demandas evolutivas e ordens de serviço 

priorizadas do SICCAU;  
8. Apresentação do resultado da auditoria do site do CAU/BR e 

proposta de contratação de serviço para atualização dos sites do 
CAU/BR e CAU/UF; 
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9. Novos Painéis do IGEO; 
10. Informe sobre o projeto SGI e nova Coordenadoria do CSC; 

CONCLUSÃO DOS 
TRABALHOS 

 

 

4. DISCUSSÕES DA REUNIÃO DE 17 DE OUTUBRO: 

4.1. Aprovação da Pauta 

RESPONSÁVEL Presidente Haroldo 

COMUNICADO 
Presidente Haroldo apresenta a pauta aos membros do colegiado e 
propõe a inclusão de assuntos ou o novo ordenamento nos tópicos 

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

4.2. Comunicações dos Membros do CG-CSC 

RESPONSÁVEL Presidente Jeferson 

COMUNICADO 
Relata as recentes evoluções no módulo de RRT, que vieram de forma 
positiva. Contudo, ainda há trabalho a ser feito de forma a otimizar esta 
modalidade. 

 

RESPONSÁVEL Mirna Cortopassi Lobo 

COMUNICADO 

Faz uma observação sobre o modelo de fiscalização, principalmente 
englobando as grandes áreas urbanas e incorporando evoluções 
técnicas, como por exemplo, o drone. A utilização dos drones, por 
exemplo, seriam úteis na melhoria das áreas de fiscalização.  

RELATO 
Presidente Haroldo reforça a importância da utilização dos drones como 
uma ferramenta otimizada para fiscalização, tecendo também a utilização 
de outras tecnologias, como o QR CODE.  

RELATO 
Presidente Gilberto Belleza relata sua experiência no CAU/SP e dos 
possíveis desafios que haverá em implantar novas ferramentas, como a 
utilização de mais pessoal para realizar a fiscalização. 

RELATO 

Presidente Jeferson, destaca que muitas das instituições de ensino ainda 
não estão na era CAU, o que nos gera um impacto no modelo de 
fiscalização do CAU. Assim, deve-se optar por modelos mais eficientes, 
através de parcerias entre os municípios e o conselho. 

RELATO 
Conselheira Gislaine, reforça o que foi dito anteriormente, onde o CAU 
deverá repensar em seu sistema de fiscalização, elaborando novos 
modelos e novas tecnologias. 

 

RESPONSÁVEL Cristiano 

RELATO Destaca que um dos itens de pauta “Novos Painéis do IGEO”, trará novas 
ferramentas que poderão ser aplicadas na fiscalização. O segundo 
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assunto é sobre a recente implantação da ferramenta de comércio 
eletrônico. Também reforça a pesquisa de satisfação do GAD, que traz as 
percepções dos atendidos no gerenciador avançado de demandas. 

4.3. Aprovação da Súmula da 25ª reunião ordinária do CG-CSC 

RESPONSÁVEL Presidente Haroldo 

RELATO 

Presidente Haroldo colocou em votação a aprovação da súmula da 25ª 
Reunião Ordinária. Sem sofrer alterações a súmula foi aprovada com 10 
votos a favor e 3 abstenções (Mirna, Gilberto Belleza e Cristiano) que não 
estavam presentes na última reunião do CG-CSC. 

4.4. Prestação de Contas CSC 

RESPONSÁVEL Gerente Renato 

APRESENTAÇÃO 

Faz a apresentação da prestação de contas CSC, destacando os custos 
dos serviços essenciais e por adesão, e as possíveis evoluções que 
podem surgir. Além disso, discute as alegações propostas pelo CAU/RJ 
através do ofício nº 387/2017. 

 

RESPONSÁVEL Presidente Haroldo 

RELATO 

Presidente Haroldo, complementa informando que o fundo do CSC era 
repartido na origem, ocasionando problemas na restituição dos valores. 
Assim, mudou-se a ótica de pagamento para orçamento previsto. Portanto, 
o colegiado deverá discutir as alegações do CAU/RJ e caso seja 
necessário repensar a forma de contribuição dos CAU/UF. 

RELATO 
Sugere que por questões de competência, já que o CAU/RJ sugere revisão 
da resolução, as mudanças de resolução, sugeridas pelo CAU/RJ, sejam 
encaminhadas a comissão específica para o assunto. 

RELATO 

Presidente Vera, relata que a alteração de resolução talvez não seja algo 
a ser discutido no momento, já que há um estudo sendo realizado sobre a 
nova ótica do CSC. Portanto, até que seja concluído o estudo talvez seja 
necessário manter as resoluções do CAU. 

RELATO 

Mirna, pede para que seja consultado os órgãos superiores, como por 
exemplo o tribunal de contas, para que possam verificar a legalidades 
dessas ações e também conversar com o os membros do CAU/RJ para 
chegar a um consenso. 

RELATO 
Presidente Luiz, propõe uma análise desta questão, para que ocorra um 
diálogo com o CAU/RJ para que seja feita uma nova discussão sobre a 
forma de pagamento. 

RELATO 

Presidente Jeferson, reforça que o debate seria uma boa saída, mas 
também entende que a questão da retroatividade não seja o caminho 
correto. Assim, a melhor forma seria a discussão aplicada a regra daqui 
para frente. 
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RESPONSÁVEL Presidente Haroldo 

RELATO 
Sugere que seja feita uma relatoria sobre o assunto para que seja feita 
uma proposta para o futuro desta ação. 

ENCAMINHAMENTO 
Conselheira Gislaine, sugere que seja encaminhado para um estudo das 
comissões pertinentes sobre o assunto e que seja aberto um diálogo junto 
ao CAU/RJ da necessidade do cumprimento das questões acordadas. 

ENCAMINHAMENTO 
O presidente Haroldo põe em votação os encaminhamentos propostos pela 
conselheira Gislaine. Com todos os votos favoráveis os encaminhamentos 
foram aprovados, conforme detalhado pela conselheira Gislaine. 

 

RESPONSÁVEL Presidente Haroldo 

ENCAMINHAMENTO 

Sugere que seja utilizado o fundo de reserva do CSC para pagamento dos 
recursos não pagos pelos CAU/RJ e posteriormente seja cobrado do 
CAU/RJ esses valores pagos pelo fundo de reserva. Assim, esta medida 
manteria os serviços do CAU/RJ não impactando as atividades dos 
arquitetos e urbanistas deste estado. 

ENCAMINHAMENTO 
Presidente Haroldo coloca em votação sobre o encaminhamento, onde 
todos os votos foram favoráveis. 

 

RESPONSÁVEL Presidente Haroldo 

ENCAMINHAMENTO 

Tendo em vista a projeção de atingimento do “gatilho” do fundo de reserva 
do CSC no primeiro trimestre de 2018, o CGCSC decidiu que, no 
encaminhamento dos boletos de pagamento, será feita uma análise 
precisa dos valores restantes e será cobrado dos CAUUF apenas os 
meses devidos para se atingir o referido gatilho.  

4.5. Relatório preliminar de diagnóstico da situação atual do CSC 

RESPONSÁVEL Andrei e IEG 

RELATO Fazem a apresentação sobre o relatório preliminar do CSC 

 

RESPONSÁVEL Mirna Cortopassi Lobo 

RELATO 

Questiona os modelos aplicados de diferentes CSC, propondo a 
consultoria a análise de um modelo hibrido, garantindo o caráter inovador 
do centro de serviços compartilhados no CAU. Além disso, verificar a 
resolução a respeito do SICCAU, assim busca-se a melhoria da qualidade 
da arquitetura.  

RELATO 
Presidente Luiz, pede para que as apresentações também sejam 
disponíveis aos outros presidentes dos CAU/UF, para que possam 
também analisar a situação atual do CSC. 

RELATO 

Presidente Gilberto Belleza, destaca os avanços que o CSC trouxe com a 
implantação dos sistemas no CAU. Destaca a preocupação com os 
serviços prestados e das evoluções do CSC, principalmente com as 
entregas que deverão ser feitas no futuro.  
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RELATO 

Presidente Haroldo, solicita que a realidade dos arquitetos seja 
incorporada no estudo realizado, de forma a englobar diferentes aspectos 
da profissão. Assim, esse centro deverá proporcionar o acesso e evolução 
da tecnologia. 

RELATO 

Conselheira Gislaine, relata que alguns itens operacionais deverão ser 
melhorados, contudo há problemas no gerenciamento do CSC como um 
todo, como por exemplo uma melhoria da comunicação do CG-CSC com 
os CAU/UF. 

4.6. Detalhamento das propostas de evolução do SICCAU 2.0 

RESPONSÁVEL Cristiano Xavier 

RELATO 

Apresenta as propostas de evolução do SICCAU, mostrando as 
alternativas destacadas na última reunião e detalhou as seguintes 
propostas:  
1 – Construir um novo SICCAU 
2 – Contratar uma solução de mercado utilizada por outros conselhos.  

 

RESPONSÁVEL Mirna Cortopassi Lobo 

RELATO 

Destaca que em ambas as propostas não levam em consideração as 
particularidades do CAU e dos Arquitetos, bem como a constante 
necessidade de evolução do SICCAU, desta forma não haveria como 
diminuir a equipe que coordena a operação do sistema. Além disso, as 
resoluções ainda não estão bem estabelecidas, por esta razão ocorrem 
diversos problemas no SICCAU e nos futuros sistemas que vierem a ser 
implantados. Mirna questiona também sobre a aprimoramento do mapa 
funcional do SICCAU, destacando a importância dos inter-
relacionamentos no SICCAU entre suas diversas funções. Por último, ela 
salienta a importância da sequência da documentação que o sistema 
possui, garantindo o conhecimento das regras e funções do negócio. 

RELATO 

Cristiano destaca que as duas propostas que foram detalhadas permitem 
a troca da tecnologia utilizada pelo SICCAU por uma plataforma mais 
atual e aproveita todo o histórico e o conhecimento da equipe do CSC.  
Caso seja escolhido o desenvolvimento do novo SICCAU, a equipe do 
CSC será fundamental para repassar o conhecimento para a equipe 
contrata. Nessa opção não existe garantia que essa empresa possua o 
conhecimento básico de conselhos de fiscalização profissional, sendo 
fundamental a participação da equipe do CSC no repasse integral de 
todos os conhecimentos, sejam eles básicos ou específicos do CAU.  
Já na proposta de contratar uma solução de mercado utilizada em outros 
conselhos, esse repasse de conhecimento seria concentrado apenas nas 
especificidades do CAU, como o RRT e a fiscalização baseada em 
georeferenciamento.  
Citou como exemplo de funcionalidades semelhantes para todos os 
conselhos a necessidade de efetuar o registro de boletos bancários. Essa 
obrigação afetou todos os conselhos e os sistemas destas empresas com 
presença em outros conselhos profissionais foram adaptados de maneira 
mais célere que no SICCAU em razão da falta de conhecimento da atual 
Fábrica de Software no assunto.  
Sobre a questão de redução de pessoal, Cristiano destaca que a proposta 
não englobou essa alteração em 24 meses, prazo estimado para a 
implantação e estabilização do novo sistema. Finaliza concluindo que 



 

 

6 

qualquer das opções apresentadas, sua implementação depende muito 
do conhecimento da equipe do CSC. 
Com relação a documentação, Cristiano salienta que em todas as ordens 
de serviço evolutiva, feitas atualmente, são feitas documentações a 
respeito desta matéria, garantido a segurança das operações.  
Por último, em relação ao mapa funcional, Cristiano salienta que na época 
foi apresentado a Mirna o mapa funcional elaborado pela Cast, contudo 
não houve aprovação do material, mas caso seja necessário poderá ser 
feito evoluções nas próximas reuniões. 

RESPONSÁVEL Presidente Haroldo 

ENCAMINHAMENTO 
Solicita que o Cristiano em parceria com a Mirna reformule o mapa 
funcional do SICCAU, facilitando o entendimento na tomada de decisão. 

 

 

RESPONSÁVEL Conselheira Gislaine 

RELATO 

Relata que entende que as regras estão em constante evolução, contudo 
o sistema ainda deve ser evoluído. Desta forma, as regras deverão ser 
estabelecidas e escritas para que possamos construir o sistema. Além 
disso, ela pede para que seja levado em consideração que o aprendizado 
adquirido nos últimos anos deverá ser incorporado, ou seja, questiona se 
vale a pena construir uma nova ferramenta sem levar em consideração o 
histórico adquirido anteriormente. 

RELATO 

Presidente Jeferson, por sua vez acha que seria interessante evoluir na 
interpretação das resoluções e que a informação ocorra de maneira mais 
fluída, servindo de base para o novo sistema. Assim, o mesmo conclui 
que os fluxos deverão ser estabelecidos e as regras consolidadas para 
que possa evoluir o SICCAU. 

RELATO 

Conselheira Gislaine, ressalta a forma de discussão e elaboração de 
resoluções, destacando que talvez seja necessário melhorar a 
sistematização da elaboração das resoluções com a implementação das 
regras SICCAU. 

RELATO 
Presidente Vera questiona se o novo sistema será integrado ou não com 
outros módulos, ou seja se haverá integração entre o SICCAU e os 
sistemas implanta. 

RELATO 
Cristiano ressalta que os sistemas poderão ser integrados, conforme 
especificações e necessidades do CAU. 

RELATO 

Conselheiro Renato, relata sua preocupação em desconsiderar o histórico 
antigo para construção de uma nova ferramenta. Assim, será interessante 
estabelecer melhor a ideia das propostas apresentadas para posterior 
debate no CG-CSC. 

 

RESPONSÁVEL Presidente Luiz 

RELATO 
Sugere avaliar a adoção de dois sistemas, sendo um genérico para todos 
os conselhos e um específico para as especificidades do CAU, adaptadas 
assim as realidades peculiares da profissão de arquiteto e urbanista. 

RELATO 
Cristiano responde que esse modelo não foi avaliado, por aumentar a 
complexidade de integração entre as diferentes plataformas e dificultar a 
usabilidade para o usuário que utilizará os dois sistemas. 
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RESPONSÁVEL Andrei 

ENCAMINHAMENTO 

Sugere que concomitante aos encaminhamentos dados, seja convidado 
empresas para que possam fazer apresentações sobre a construção do 
SICCAU 2.0, ou uma empresa de mercado que tenha alguma solução 
próxima, esclarecendo as dúvidas que surgiram. 

 

RESPONSÁVEL Presidente Haroldo 

ENCAMINHAMENTO 
Pede para que seja feito um estudo técnico para apresentação na próxima 
reunião do CG-CSC, verificando a viabilidade técnica das duas propostas, 
observando qual atenderia melhor as necessidades do CAU. 

4.7. Apresentação das demandas evolutivas e ordens de serviço priorizadas do SICCAU 

RESPONSÁVEL Francilene de Castro Bezerra 

RELATO 
Apresenta o ordenamento das demandas, apresentando a quantidade de 
ordem de serviço apresentadas e os impactos gerados. 

 

RESPONSÁVEL Presidente Vera 

RELATO 
Questiona se algumas ordens de serviço que estão sendo desenvolvidas 
sofrerão impactos de alguma resolução futura. 

RELATO 

Francilene responde que algumas ordens de serviço foram paralisadas 
por envolver novas propostas de resolução e aquisição de soluções 
tecnológicas, como por exemplo a plataforma de gestão integrada e o 
módulo de acompanhamento eletrônico de processos éticos.  

 

RESPONSÁVEL Presidente Haroldo 

RELATO 

Questiona se há alguma sugestão ou encaminhamento para as próximas 
reuniões. Não havendo, o presidente Haroldo solicita que o assunto seja 
retomado na próxima reunião, quando deve ser apresentada a evolução 
das ordens de serviço. Finalizando, solicita que seja tratado o próximo 
tópico. 

4.8. Apresentação do resultado da auditoria do site do CAU/BR e proposta de contratação de 
serviço para atualização dos sites do CAU/BR e CAU/UF 

RESPONSÁVEL Júlio e Warley 

RELATO 
Apresentam as condições de criação do novo site do CAU/BR, 
evidenciando os objetivos da auditoria feita no site. 

 

RESPONSÁVEL Presidente Luiz 

RELATO 
Questiona se os CAU básico foram alimentados pelo CAU/BR ou pelos 
próprios CAU básico. 
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RELATO 
Júlio responde que no início o CAU/BR implantou todos os sites. Agora 
cada CAU poderá realizar as alimentações, com base no layout padrão 
do CAU, recomendando a utilização das mesmas ferramentas. 

 

RESPONSÁVEL Presidente Haroldo 

RELATO 

Pergunta se há alguma dúvida ou encaminhamento sobre este assunto. 
Não havendo ele solicitou que seja apresentada na próxima reunião do 
CG-CSC a evolução da contratação do serviço para atualização dos sites 
e prosseguiu com a pauta. 

 

4.9. Novos painéis do IGEO; 

RESPONSÁVEL João Villar 

RELATO 
Apresenta os novos painéis do IGEO e os seus impactos nas atividades 
do CAU. 

 

RESPONSÁVEL Presidente Haroldo 

RELATO 
Relata os mecanismos que estão sendo aplicado para o treinamento desta 
nova ferramenta e das ações que vem sendo tomadas com outros órgãos 
públicos.  

RELATO 
Mirna destaca os impactos positivos que o IGEO traz na interpretação dos 
dados, como no entendimento dos egressos. 

RELATO 
Presidente Jeferson, relata a utilização do IGEO na interpretação da 
localização de RRT, sendo utilizado inclusive em ações judiciais. 

 

RESPONSÁVEL Presidente Vera 

RELATO 
Questiona se há algum documento de simples entendimento, para 
divulgação das aplicações do IGEO para arquitetos e urbanistas. 

ENCAMINHAMENTO 
Presidente Haroldo informa que comunicará o Júlio para elaboração deste 
documento. 

 

RESPONSÁVEL Presidente Haroldo 

RELATO 
Pergunta se há alguma dúvida ou outro encaminhamento sobre este 
assunto. Não havendo ele prosseguiu com a pauta. 

4.10. Informes sobre o projeto SGI e a nova coordenadoria do CSC; 

RESPONSÁVEL Andrei e Thiago 

RELATO 
Informam os andamentos do SGI e os impactos funcionais da nova 
coordenadoria do CSC. 
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RESPONSÁVEL Mirna Cortopassi Lobo 

RELATO 

Relata a importância da utilização do SGI em diversos projetos do CAU, 
sendo utilizado entre outras questões para arquivamento de documentos. 
Além disso, ela reforça que seria interessante que algumas ferramentas 
utilizem mecanismos de visualização. 

 

RESPONSÁVEL Conselheira Gislaine 

RELATO 
Reforça que o CAU deverá se preocupar com a forma de classificação e 
resgate de documentos neste conselho, já que atualmente com as 
evoluções que o CAU vem sofrendo será necessário trabalharmos. 

 

5. CONCLUSÃO DOS TRABALHOS: 

5.1. Sugestão de pauta para 26ª Reunião Ordinária do CSC 

RESPONSÁVEL Presidente Haroldo 

RELATO 

Pede para que seja incluído na próxima pauta a discussão sobre os 
seguintes tópicos:  

SICCAU 2.0;  

Apresentação do relatório final da avaliação de estruturas para o CSC; 

Ordens de serviço do SICCAU e  

Contratação de serviço para evolução dos sites do CAU/BR e CAU/UF. 
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Assinaturas da Súmula 26ª Reunião Ordinária do CG-CSC 

HAROLDO PINHEIRO VILAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 

RENATO NUNES 
Conselheiro Federal 

GISLAINE VARGAS SAIBRO 
Conselheira Federal 

JEFERSON DANTAS NAVOLAR 
Presidente do CAU/PR 

GILBERTO S. D. O. BELLEZA 
Presidente do CAU/SP 

LUIZ ALBERTO DE SOUZA 
Presidente do CAU/SC 

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

JOAQUIM EDUARDO VIDAL HASS 
Presidente do CAU/RS 

EDUARDO BIMBI 
Assessor Especial do Presidente do CAU/RS 

MIRNA CORTOPASSI LOBO 
Representante do CAU/BR 

 

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 

FRANCILENE DE CASTRO BEZERRA 
Coordenadora do SICCAU 
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THIAGO RIBEIRO 
Analista Técnico do CAU/BR 

 
 

 
 
 
 
 
 

NATHAN NOGUEIRA FREITAS 
Assistente Administrativo  

 
 

 
 
 
 


