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SÚMULA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CD-CAU/BR 

 

DATA 11 de setembro de 2020 HORÁRIO 17h30 às 19h30 

LOCAL Videoconferência 

 

PARTICIPANTES 

Luciano Guimarães Presidente do CAU/BR 

Patrícia Silva Luz de Macedo  Membro 

Jeferson Dantas Navolar  Membro 

Andrea Lúcia Vilella Arruda Membro 

Guivaldo D’Alexandria Baptista  Membro 

Raul Wanderley Gradim  Membro 

ASSESSORIA  

E EQUIPE 

TÉCNICA 

Daniela Demartini 

 

 
 

Thiago Ribeiro 

Francilene Castro 

Júlio Moreno 
 Eduardo Pereira 

 Warley Viriato 

 

Leitura e aprovação da Súmula da reunião nº 12 

Encaminhamento 
A súmula será enviada aos membros para aprovação na 98ª Reunião 

Ordinária. 

 

Comunicações 

Responsável Presidente Luciano Guimarães 

Comunicado 
 

 

ORDEM DO DIA  

 

1 
Medidas relacionadas à interrupção do Sistema de Informação e 

Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU)  

Fonte Presidência 

Relator  Luciano Guimarães 

Encaminhamento  

1. A discussão de deu sobre a implementação das funcionalidades em 
atendimento à Resolução 184 de 22 de novembro de 2019 que altera as 

Resoluções CAU/BR nº 91, de 9 de outubro de 2014, e nº 93, de 7 de 

novembro de 2014, que dispõem, respectivamente, sobre o Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT) e sobre a emissão de certidões pelos 
CAU/UF e a inconsistência do SICCAU; 

2. O gerente do CSC, Thiago Ribeiro fez alguns esclarecimentos: 

 A base tecnológica é a mesma, mas a solução foi desenvolvida na 

nova plataforma nova do SICCAU, a mesma que tem o RRT social e o 
módulo eleitoral; 

 Foram divulgadas várias informações pela RIA, pelo site e e-mail 

e através de tutoriais na área do profissional entre os dias 05 e 07 de 

setembro. 

 A implementação mais complexa foi feita no dia 07 de setembro 

que era feriado. 

 No dia 08 de setembro, depois da aplicação, foi observado uma 

lentidão excessiva no sistema e impactando na performasse. 

 No dia 10 foi implantado uma ferramenta para identificar o 
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problema da instabilidade e hoje começaram as correções. A equipe 
foi reforçada  

 A lentidão no sistema fez com que as operações de carregamento 

de documento, finalização de RRT, pesquisas e outros serviços não 

fossem finalizados pois o sistema não conseguia responder o volume 
de processamento. 

 As questões que envolveram a implantação da Resolução 184, está 

integralmente vinculada com a nova estrutura do SICCAU para 

receber a resolução e não estão relacionadas com os problemas de 

invasão dos sistemas, e sim por questões operacionais e volume de 
execuções feitas dentro do sistema, pois foi feito uma nova estrutura e 

arquitetura do SICCAU para todo o módulo do RRT. 

 Foram feitos todos os testes necessários, infelizmente a execução 

dos serviços relacionados ao RRT não foram detectados no ambiente 
de teste, mas já temos um mapeamento de tudo e estamos na faze de 

ajustes e correções; 

 A equipe irá aproveitar o fim de semana dos dias 12 e 13.09 para 

fazer outras intervenções; 

 Sobre retornar ao Sistema anterior, é inviável. As transações, 

como solicitação de RRT, pagamento de boleto e emissão de certidões 

já estão acontecendo no novo ambiente e ficaria inviável retornar ao 

sistema antigo, pois tudo teria que ser direcionado e correria o risco de 

ser anulado. 

 A opção mais segura é continuar os ajustes e correções das 

funcionalidades que já foram implementadas e estão funcionado na 

nova plataforma. Os únicos que ainda faltam são o derivado e 

atividades no exterior; 
3. O Conselho Diretor decidiu que o monitoramento deve continuar 

extraindo novos diagnósticos, que o CAU/BR tem de intensificar a 

comunicação junto aos arquitetos e urbanistas e emitir uma nota sobre 

dados técnicos; 
4. O Conselho Diretor irá monitorar diariamente os relatórios emitidos 

pela equipe técnica do CSC. 

 
 

Brasília, 11 de setembro de 2020. 

 

 
Considerando a autorização do Conselho Diretor, a necessidade de ações cautelosas em defesa da 

saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho e a implantação de reuniões 

deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas. 

 

 

DANIELA DEMARTINI 

Secretária-Geral da Mesa do CAU/BR 
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13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CD-CAU/BR 

Videoconferência 
 

 

Folha de Votação 

UF 
 

Função 
Conselheiro 

Votação 

Sim Não Abst Ausên 

BA Coordenador da CED Guivaldo D’Alexandria Baptista  X    

CE Presidente Luciano Guimarães - - - - 

DF Coordenador da CPFi Raul Wanderley Gradim X    

PR Coordenador da COA Jeferson Dantas Navolar  X    

RN Coordenadora da CEP Patrícia Silva Luz de Macedo  X    

IES Coordenadora da CEF Andrea Lucia Vilella Arruda  X    

       

Histórico da votação: 

 

13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CD-CAU/BR 

 
Data: 11/09/2020 

 

Matéria em votação: Súmula da 13ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor. 

 
Resultado da votação: Sim (05) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total (05)  

 

Ocorrências:  
 

Assessoria Técnica: Daniela Demartini        Condução dos trabalhos (coordenador): Luciano Guimarães 

 
 

 

 

https://www.caubr.gov.br/
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