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Dados do autor do relatório:

Nome: Maria Carolina Nassif Mesquita de Paula                   Cargo:  Conselheira

Documento nº:  077.241.8861-10  Tipo de documento:  CPF

Dados da viagem:

Evento: VII Encontro Nacional da COA Local:  Sede do CAU/BR, Brasília

Data de início:   22 de novembro                         Data de término:  22 de novembro

Justificativa da viagem: Como coordenadora adjunta da COA/MG, acompanhei a coordenadora Elaine Saraiva e a gerente de

planejamento Rita Lopes



Descrição das atividades realizadas no evento: (escrever relato detalhado do evento e das atividades realizadas)

O encontro teve início às 9h e contou com a participação de representantes da COA de diversos estados, como: RJ, MT, SP, AC, BA,

TO, SC, MS, RO, RA, GO e Brasília. Coordenada pelos conselheiros federais que compõem a COA/BR, primeiramente foram

apresentadas as funções da Comissão de Organização e Administração e posteriormente as ações realizadas, em andamento e

previstas para a COA/BR. Destas ações, destaco algumas: atualização do portal transparência; elaboração do manual de conduta dos

conselheiros e servidores; criação das câmaras temáticas e subcomissões; criação da comissão de relações institucionais (CRI), que

estreita a relação do conselho com os parlamentares e entes externos; Desenvolvimento (em andamento) de APP nacional e

aprimoramentos dos sistemas ou ferramentas de TI e do CAU;

Devemos incluir em nosso planejamento, da COA, a discussão do manual de conduta, bem como revisão do regimento interno (este

será visto na próxima reunião da comissão).

Muitos UFs, por terem poucos conselheiros, aglutinam a comissão de Organização e Administração com a de Finanças. Se discutiu se

isto é algo positivo. Disseram sobre a importância de se separar, mas outros entendem que deve ser atrelado ao planejamento e

finanças. O fato é que cada estado tem uma realidade diferente e o que é bom para um, pode não ser para o outro. Cada estado deve

ter uma certa autonomia e estrutura condizente com sua realidade e necessidade. Para isto, os indicadores são extremamente

importantes.

Falou-se muito sobre os indicadores. A necessidade de tê-los. Rita destacou a importância destes indicadores serem levantados e

avaliados de forma diária e contínua. Diante de alguns depoimentos, percebi que o CAU/MG está à frente de muitos neste quesito. A

metodologia utilizada para monitoramento dos indicadores e planejamento estratégico é muito boa e está longe da realidade de muitos

estados.

Às 12h30 paramos para almoçar e retornamos às 14h.

Na parte da tarde tivemos o momento de relato de cada estado presente no encontro, sobre o que veem fazendo, as dificuldades,

planejamento e sugestões. A maioria dizem ficar apagando incêndios e pouco conseguem planejar e articular projetos. Dos relatos e

sugestões, destaco algumas: CAU/SP sugeriu a mudança de alguns ritos da planária, considerando as novas tecnologias e a

necessidade de agilizar alguns procedimentos, sugerem a possibilidade de algumas pautas serem tratadas e deliberadas de forma

virtual, assim como já fazem algumas instituições como o STF. Assim, tem-se mais tempo para discutir pautas importantes na plenária

presencial. Outros estados falaram da importância da comunicação e transparência, da necessidade de mudança nos fluxos

operacionais e a criação de um mini curso para novos conselheiros. O conselheiro de Mato Grosso do Sul, trouxe uma experiência

interessante de indicadores, fiscalização e tecnologia para monitoramento do descarte de resíduos da construção civil. Em Campo

Grande foi implantado um aplicativo que localiza em um mapa (google) todas as licenças de caçambas autorizadas. Desta forma

conseguem monitorar as obras em andamento. Sugeriu que algo desta forma fosse feito com as RTs. Funcionária do CAU/BA

questionou se a fiscalização deve ser feita de porta em porta e sugeriu que sejam pensados em atos fiscalizatórios, em que a

fiscalização acontece de modo inverso, como é feito pela Receita Federal e outras instituições. A emissão da RT é um mecanismo de

ato fiscalizatório.

No segundo momento da tarde, o gerente geral do CAU/BR apresentou alguns indicadores e deu os encaminhamentos para as

próximas etapas. Serão feitos seminários regionais com as COAs e CPFIs e em abril acontecerá um seminário nacional de

planejamento estratégico. Definiu-se que temos que montar comissões de trabalho para 1) diagnóstico interno, quais os pontos a serem

levantados? o que é importante mapearmos? Quais os objetivos estratégicos? 2) Indicadores. Indicadores operacionais (corpo técnico) e

indicadores estratégicos (conselheiros). Ambos devem convergir.

O evento foi encerrado às 17h30.

Avaliação do evento:

O evento foi bem produtivo e bem organizado. Importante esta troca entre os estados e a organização do evento deu espaço para esta

troca acontecer. Os encaminhamentos são plausíveis, mas acredito que se tivéssemos mais um dia de evento poderíamos ter saído dali

com encaminhamentos mais práticos e efetivos. Ficou corrido no final para definirmos o plano de ação.
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