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PROCESSO  

INTERESSADO CAU/BR 

ASSUNTO REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE JANEIRO DE 2021 

DELIBERAÇÃO N° 32/2020 – CD-CAU/BR 

 

O CONSELHO DIRETOR – CD-CAU/BR, reunido extraordinariamente por meio de 

videoconferência, no dia 5 de novembro de 2020, no uso das competências que lhe conferem no 

artigo 163 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e 

 

Considerando que a atual gestão é responsável pela estrutura e logística da 108ª Reunião Plenária 

Ordinária do CAU/BR que será conduzida pelos conselheiros eleitos para a gestão 2021-2023; 

 

Considerando que a consulta feita com os conselheiros eleitos para a próxima gestão, apontou um 

grau de receio com o translado e hospedagem, e com a necessidade de manutenção das medidas 

protetivas de preservação da saúde de conselheiros e colaboradores;  

 

Considerando que não há restrição regimental para execução virtual ou híbrida (presencial e virtual) 

de Reuniões Plenárias; e 

 

Considerando a necessidade de obtenção de um sistema eleitoral que garanta o sigilo do voto para 

eleição do presidente do CAU/BR, mandato 2021-2023, conforme art. 26, §3º da Lei 12.378/2010, 

no contexto das reuniões virtuais por conta da Pandemia da Covid-19;  

 

 

DELIBEROU: 

 

1 - Solicitar que o Presidente do CAU/BR, tome providências para a aquisição de um sistema 

eleitoral que garanta o sigilo do voto para eleição do presidente do CAU/BR (mandato 2021-2023), 

de modo a possibilitar que a realização da Reunião Plenária de janeiro de 2021 seja no formato 

híbrido (presencial e/ou virtual); e 

 

2- Encaminhar esta deliberação para publicação no sítio eletrônico do CAU/BR. 

 

Brasília, 5 de novembro 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  

 

https://www.caubr.gov.br/
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15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CD-CAU/BR  

Videoconferência 

 

 

Folha de Votação da Deliberação n° 32/2020 – CD-CAU/BR 

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: 

 

15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

Data: 5/11/2020 

 

Matéria em votação: Organização da Reunião Plenária Ordinária de janeiro de 2021 (eleição). 

 

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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