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SÚMULA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CEN-CAU/BR 

 

DATA 28 de maio de 2020 HORÁRIO 
14 a 18h – horário de 

Brasília 

LOCAL Videoconferência 

 

ASSESSORIA 
Bruna Bais 

Robson Ribeiro 

PARTICIPANTES 

Vera Maria Carneiro de Araujo MG Coordenadora 

Amilcar Coelho Chaves DF Coordenador adjunto 

Rodrigo Capelato AM Membro  

Ronaldo de Lima SC Membro 

Fábio Torres Galisa de Andrade PB Membro 

Cicero Alvarez RS Membro 

 

PAUTA  

 

1 Comunicações 

Relator Assessoria técnica 

Comunicado 

Informou o recebimento de pedido de esclarecimento de arquiteto e urbanista 

acerca da participação de funcionário de CAU no processo eleitoral como 

candidato. A comissão propôs resposta a ser enviada ao profissional por meio 

de ofício.  

Comunicou que o CAU/CE, CAU/AC e CAU/RR não responderam até o 

momento à Deliberação CEN-CAU/BR nº 005/2020, que recomenda 

substituição de membros de CE e solicita comunicação da composição das 

respectivas Comissões Eleitorais. Informou que durante a semana foi enviado 

e-mail reiterando os termos da Deliberação CEN-CAU/BR nº 005/2020. 

Relator Coordenadora CEN-CAU/BR 

Comunicado 

Informou sua participação na reunião plenária ampliada do CAU/BR, ocasião 

em que comunicou: 

 A CEN-CAU/BR elegeu como coordenador adjunto o membro Amilcar 

Coelho Chaves; 

 A confirmação da manutenção dos prazos e eventos previstos no 

Calendário eleitoral; 

 As comissões com composição em desconformidade com o Regulamento 

e a irregularidade da assessoria técnica da Comissão Eleitoral do CAU/RR; 

 Em função da pandemia de Covid-19 o treinamento das comissões 

eleitorais se dará de forma virtual. 

Relator Gerente do CSC 

Comunicado 

Informou que foi assinado nesta semana o contrato com a empresa The Perfect 

Link, que prestará os serviços de auditoria no âmbito do processo eleitoral do 

CAU. 

 

 

ORDEM DO DIA 
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1  Sistema Eleitoral Nacional – SiEN  

Fonte CSC 

Relator  Gerência do CSC e membros da CEN-CAU/BR 

Encaminhamento 
O gerente do CSC informou as evoluções do Sistema Eleitoral desde a última 

reunião e tirou dúvidas acerca deste processo. 

 

2  Site eleitoral 

Fonte CSC  

Relator  Gerência do CSC e membros da CEN-CAU/BR 

Encaminhamento 

Avaliadas as implementações, a coordenadora Vera solicita que o protótipo seja 

alimentado com algumas informações existentes (deliberações, notícias, 

calendário de eventos, entre outros) para melhor visualização de como será o 

produto final. 

 

3  Treinamento de assessorias e coordenadores das CE-UF  

Fonte CEN-CAU/BR 

Relator  Membros da CEN-CAU/BR 

Encaminhamento 

A assessoria técnica apresentou o ambiente de treinamento do Microsoft 

Teams, informando suas ferramentas e limitações. Na próxima reunião será 

avaliada a programação do evento. 

 

EXTRA-PAUTA 

 

4  
Consulta acerca de aproveitamento de material de propaganda anterior 

ou preexistente 

Fonte CEN-CAU/BR 

Relator  Membros da CEN-CAU/BR 

Encaminhamento 

A assessoria informou o recebimento de Consulta acerca da possibilidade de 

utilização nas eleições 2020 do mesmo nome de chapa adotado em eleições 

anteriores do CAU. A coordenadora da Comissão solicitou incluir como extra-

pauta. 

A assessoria jurídica expôs entendimento que a chapa, no contexto das Eleições 

do CAU/BR e dos CAU/UF, é o agrupamento de arquitetos e urbanistas 

candidatos que se identificam com determinados valores e ideais para 

consecução de um programa de ações junto ao Conselho. Observa que os ideais 

e valores de um determinado grupo tendem a certa perenidade, que requer 

programa mais amplo, por dificuldade de ser integralmente implantado em 

gestão única.  Considera que a reutilização do nome da chapa não é atingida pela 

vedação de aproveitamento de “material” de campanha anterior ou preexistente.  

A assessoria técnica explicou entendimento que o “nome” adotado pela chapa é 

utilizado de maneira informal, pois a nomenclatura oficial das chapas é a 

numeração a ser sorteada, conforme disposições em Regulamento. Assim como 

a assessoria jurídica, entende que o “nome” adotado pela chapa se relaciona com 

sua plataforma eleitoral, como meio de promoção da chapa no processo eleitoral, 

sendo apenas um dos vários elementos que formam a propaganda. 

Entendendo ser razoável a repercussão geral do entendimento formado, a 

Comissão aprovou a Deliberação nº 012/2020 - CEN-CAU/BR, formando 

entendimento que o “reaproveitamento do nome de chapa adotado em campanha 
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eleitoral anterior é permitido em eleições subsequentes, e não configura 

aproveitamento de material de campanha anterior ou preexistente”. 

 

 

 

 

 

Brasília, 6 de agosto de 2020. 

 

 

 

Vera Maria N. Carneiro M. de Araújo 

Coordenadora da Comissão Eleitoral Nacional do CAU/BR 
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6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEN-CAU/BR 

Videoconferência 

 

 

Folha de Votação 

UF Função Conselheiro 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 

MG Coordenadora Vera Maria Carneiro de Araújo X    

DF Coordenador adjunto Amilcar Coelho Chaves X    

PB Membro Fábio Torres Galisa de Andrade    X 

SC Membro Ronaldo de Lima X    

RS Membro Cicero Alvarez X    

       

Histórico da votação: 

 

6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEN-CAU/BR  

 

Data: 06/08/2020 

 

Matéria em votação: SÚMULA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CEN-CAU/BR 

 

Resultado da votação: Sim (4) Não (0) Abstenções (0) Ausências (1) Total (5)  

 

Ocorrências: O membro Rodrigo Capelato foi substituído por seu suplente, Cicero Alvares, por estar ausente à 

votação. 

 

Assessoria Técnica: Robson Ribeiro e Bruna Bais   Condutor dos trabalhos (Coordenadora): Vera Maria 

Carneiro de Araújo 
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