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SÚMULA 
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEP-CAU/PR - 2021 

 
DATA 22/02/2021 HORÁRIO 14h00 às 18h00 
LOCAL Reunião virtual – Google Meet 

CONSELHEIROS Ormy Leocádio Hütner Junior Coordenador 
 Mirna Luiza Cortopassi Lobo Coordenadora Adjunta 

 Licyane Cordeiro Titular 
 Maugham Zaze Titular 
ASSESSORIA Dilécta Apª Schmidt de Oliveira 

CONVIDADOS Jeferson Dantes Navolar – Conselheiro Federal 

 Milton Carlos Zanelatto Gonçalves- Presidente CAU/PR 

COLABORADOR Gesse Ferreira Lima – Coordenador Técnico e Fiscalização 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 Abertura/ Comunicados Coordenador 
Fonte Coordenador da Comissão de Exercício Profissional 
Relator Ormy Leocádio Hütner Junior 
Encaminhamento 1. Coordenador Ormy Leocádio Hütner Junior abriu a reunião, e após os 

cumprimentos solicitou que a Conselheira Mirna Luiza Cortopassi Lobo 
fizesse a explanação sobre o SICCAU. 

 
 
2 Situação do SICCAU 
Fonte 

 

Encaminhamento 2. A Conselheira Mirna Luiza Cortopassi Lobo apresentou o organograma das 
macro etapas de gerenciamento no SICCAU, explicou sobre o GAD, 
apresentou informações da Resolução 91/RRT Extemporâneo, fluxograma de 
etapas da fiscalização, exemplificou EAD – Estrutura Analítica de Projeto com 
o plano de diretor de João Pessoa dentro da metodologia PMBOK, falou sobre 
o sistema e suas interdependências, a métrica e quantificação dos pontos de 
função, abertura de OS, gerenciamento pela fábrica de software, pelo sistema 
JIRA, elaboração do requisito funcional FSW, CORSICCAU, etapas de 
construção de softwares, testes de fábrica, ciclos de homologação, gestão do 
conhecimento, workflows e gerenciamento dos documentos (GED), 
elaboração de tutoriais RIA, liberação aos CAU/UFs, divulgação das 
informações aos arquitetos, metodologia PMBOK, trâmites necessários para 
gerenciamento dos fluxos no SICCAU. 

3. Na sequência foi aberta a inscrição para questionamentos. 
4. O Coordenador Ormy Leocádio Hütner Junior saudou e passou a palavra ao 

Conselheiro Federal Jeferson Dantas Navolar para que fizesse suas 
considerações sobre a situação do SICCAU. 

5. O Conselheiro Federal falou brevemente sobre as dificuldades no momento do 
rompimento com o Confea, os problemas de TI, o CSC, a participação do 
CAU/BR e dos CAU/UFs na implantação do sistema, as perspectivas de 
evolução do SICCAU, a necessidade de um corpo técnico permanente para a 
gestão profissional da situação e falta de uma equipe de desenvolvimento. 
Ressaltou o propósito da gestão federal de eliminar as inconsistências do 
sistema nos primeiros 100 dias, e informou sobre a importante participação da 
Conselheira Mirna no grupo de trabalho responsável pela solução da situação. 
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6. Na sequência o presidente Milton Carlos Zanelatto Gonçalves fez uma breve 
explanação sobre as dificuldades com o SICCAU e falou sobre a solicitação 
feita à Conselheira Mirna para que contribuísse com o grupo de trabalho junto 
ao CAU/BR, CSC e fábrica de softwares. 

7. Na sequência os inscritos fizeram questionamentos à Conselheira Mirna. 
8. A Conselheira Licyane Cordeiro questionou sobre a criação do programa 

SICCAU, e sobre a implantação de um novo sistema que é administrado pelo 
mesmo fornecedor do SICCAU, o qual ainda está com muitos problemas e 
muitas reclamações. Ainda opinou que o mais certo seria arrumar o SICCAU 
que está em andamento antes de pensar na inserção de um novo programa ou 
plataforma com a mesma empresa administrando isso por uma década. E que 
caso não haja solução, talvez devesse mudar a empresa fazendo uma licitação 
para contratação desse serviço.  

9. O Coordenador de Fiscalização Gesse Lima questionou sobre a automatização 
de processos. 

10. A Conselheira Mirna disse que ficou surpresa ao ver as dificuldades em 
processos de fiscalização, mas que todas as situações em relação à fiscalização 
vão aguardar as soluções dos atuais problemas com os RRTs. Falou sobre os 
problemas com CAT-A, mas reafirmou que a prioridade é a estabilização do 
sistema. Apresentou um relatório estatístico sobre a demandas de GAD. 

11. O Conselheiro Maugham Zaze perguntou sobre as atitudes que estão sendo 
tomadas para melhorar a emissão de RRTS, e sobre a invasão de dados que 
houve em 2020.  

12. A Conselheira Mirna informou que todos os esforços do CSC estão voltados 
para solução dos problemas do SICCAU (prioridade máxima).  

13. O Conselheiro Federal Jeferson informou que o SICCAU deve priorizar o 
atendimento aos arquitetos, e então atender as funcionalidades de gestão 
interna. Falou sobre a criação do SGI, as dificuldades passadas e criação do 
marco zero. Falou sobre a necessidade de evolução tecnológica, mas também 
da necessidade de coerência da gestão. Falou sobre a atualização do 
organograma do CAU/PR e encerrou a participação. 

14. O Presidente Milton se despediu. 
15. A Conselheira Mirna retomou a palavra e falou sobre os ataques hackers e fez 

algumas colocações sobre o desenvolvimento do SICCAU. 
 

 
3 Definição de Projetos Prioritários 
Fonte Coordenador da Comissão de Exercício Profissional 
Encaminhamento 16. O Coordenador Ormy retomou a palavra, e avançou para o próximo item da 

pauta: definição de projetos prioritários da CEP: Citou a fiscalização como 
prioridade. 

17. A Conselheira Mirna citou o projeto da fiscalização, acesso ao iGeo a todos os 
usuários, e apresentou a ficha de otimização da fiscalização, Pacto Global - 10 
Princípios, vetor de melhoria da arquitetura e urbanismo, ODS 11 -
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resistentes e sustentáveis. Ficha 
de diagnóstico (implantação do Task Force, Collector, ML, BI, Base de 
Dados). Fiscalização por meio de inteligência artificial. Disponibilização de 
layers pelo IPPUC. Definição de prioridades, ponte com a Comissão de 
Ensino, análise crítica do fluxo de processo. 

18. A Conselheira Licyane sugeriu o estreitamento com os universitários, e 
aproveitamento das plenárias no interior. 

19. A Conselheira Mirna falou sobre a iniciativa de ensino da emissão de RRTs, 
assim como a necessidade de verificação das MME- Matrizes de Mobilidade 
e do Exercício Profissional em relação às instituições de ensino. 



3 de 4 
 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná. 
Sede Av. Nossa Senhora da Luz, 2.530, CEP 80045-360 – Curitiba-PR.  Fone: 41 3218-0200 

Cascavel: Rua Manoel Ribas, 2.720, CEP 85810-170 - Fone: 45 3229-6546 | Londrina: Rua Paranaguá, 300, Sala 5, CEP 86020-030 -  Fone: 43 3039-0035 | 
Maringá: Av. Nóbrega, 968, Sala 3, CEP 87014-180 - Fone: 44 3262-5439 | Pato Branco: Rua Itabira, 1.804, CEP 85504-430 - Fone: 46 3025-2622 

 

20. O Conselheiro Ormy citou as dificuldades com o cumprimento da matriz 
curricular e a qualidade dos egressos. 

21. O Conselheiro Maugham Zaze abordou a questão do registro de egressos em 
EAD, a impossibilidade de implantação de um exame tal qual o da Ordem dos 
Advogados, e a falta de informação dos formandos sobre o mercado. Sugeriu 
a criação de sociedades chanceladoras para as especialidades da arquitetura e 
urbanismo, de forma a criar um mercado mais regulado. Cita experiência 
vivida na Alemanha, onde para obtenção de licenças há a obrigatoriedade de 
contratação de arquitetos, reforçando a necessidade de determinações legais, 
assim como punições mais duras.  

22. A Conselheira Mirna citou as dificuldades com relação as atribuições 
principalmente na área de patrimônio e coordenação de planos diretores. 

23. Após debate o Coordenador Ormy enumerou os projetos definidos pela 
comissão: 
1 FISCALIZAÇÃO – otimização do processo 
2 ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS- acompanhamento judicialização e 

outros enfrentamentos 
3 VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL – fazer com que a arquitetura seja 

exercida por arquitetos 
4 FORMAÇÃO AOS DISCENTES – levar as informações aos graduandos 

sobre o futuro da profissão, emissão RRT. 
24. A Conselheira Mirna informou que gostaria de propor melhorias no fluxo da 

fiscalização, e falou sobre a relevância de algumas ações da fiscalização.  
25. O Conselheiro Maugham questionou sobre o descumprimento das obrigações 

dos profissionais vinculados a órgãos públicos, exemplificando com a 
fiscalização por parte das prefeituras. 

26. A Conselheira Mirna citou caso de município que emitia alvará sem projetos, 
e a importância da disponibilização de documentos de Alvarás emitidos por se 
tratar  de documento de  caráter público. 

27. Ormy fala sobre a possibilidade de criação de grupos de trabalhos.  
28. A Conselheira Mirna sugeriu a aquisição de sistema de gestão de programas e 

projetos da empresa que já fornece softwares gerenciais dentro do contrato 
com o CSC, 

29. Em concordância, o Coordenador Ormy solicitou a verificação da viabilidade 
de contratação de um sistema de gestão de projetos junto a COA, para posterior 
solicitação junto ao CAU/BR. 

30. O Conselheiro Maugham sugeriu criação de metodologia de análise de 
processos. 

 
 
 
4 Análise dos processos distribuídos 

 
4.1 Protocolo nº 1053119/2020 
Fonte SAT - Supervisão de Atendimento - PR 
Relator Licyane Cordeiro 
Encaminhamento 1- Conceder prazo de 30 (trinta) dias ao responsável técnico da empresa 

FIGUEROA PAINÉIS LUMINOSOS LTDA para que realize a baixa de todos os 
RRTs vinculados à empresa.  
2- Determinar que findo o prazo concedido, seja realizada a BAIXA DE OFÍCIO 
pelo CAU/PR, indicando como data de finalização dos serviços o dia 06/02/2020. 
 
Deliberação Nº 003/2021 – CEP-CAU/PR 
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4.2 Protocolo nº 1068703/2020 
Fonte CORFIS - Coordenação Técnica de Fiscalização PR 
Relator Licyane Cordeiro 
Assunto Atribuição para execução de obras de drenagem 
Encaminhamento Após considerações iniciais e questionamentos, e tendo em vista o horário 

avançado, a comissão decidiu pela reapresentação do protocolo em reunião 
extraordinária, assim como os demais protocolos previstos na pauta. 

 
 
Em virtude da quantidade de processos para análise, a comissão decidiu pela convocação de reunião 
extraordinária para o dia 02/03/2021, das 9h00 às 12h00. 
 

 
Curitiba, 22 de fevereiro de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORMY LEOCÁDIO HÜTNER JUNIOR 
Coordenador 
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DILÉCTA APª SCHMIDT DE OLIVEIRA 
Assistente da Comissão 
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