SÚMULA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEN-CAU/BR
DATA

28 de abril de 2020

LOCAL

Videoconferência

ASSESSORIA

PARTICIPANTES

Bruna Bais
Robson Ribeiro
Vera Maria Carneiro de Araujo
Amilcar Coelho Chaves
Rodrigo Capelato
Ronaldo de Lima
Fábio Torres Galisa de Andrade
Cicero Alvarez

HORÁRIO

MG
DF
AM
SC
PB
RS

14h às 18h

Coordenadora
Coordenador-adjunto
Membro
Membro
Membro
Membro

PAUTA
1
Relator

Comunicado

Comunicações
Assessoria
Informou o recebimento da composição da Comissão Eleitoral do CAU/RO
(CE-RO). Em verificação preliminar foi observado que a composição respeita
as disposições do Regulamento Eleitoral vigente.
Informou a aprovação de Deliberação Plenária do CAU/BR homologando a
Deliberação Ad referendum nº 6/2020, que trata de contenção de gastos no
âmbito do CAU/BR. É previsto que a CEN, num contexto de R$ 374.282,35
em orçamento, tenha contingenciamento de gastos de R$ 103.680,00 em
eventos presenciais para o período de julho a dezembro de 2020.
Informou a publicação de Portaria que altera a assessoria técnica da CENCAU/BR, integrando a arquiteta e urbanista Bruna Bais à equipe de
assessoramento da Comissão.

Comunicado

Assessoria jurídica
Informou que nas eleições 2017 do CAU houve o total de 20 ações judiciais.
As que envolveram diretamente a CEN-CAU/BR somaram-se 12 ações, das
quais 11 já se encerraram. De forma geral, todas as chapas participaram
liminarmente das eleições.

ORDEM DO DIA
1
Fonte
Relator
Encaminhamento

2.
Fonte
Relator

Regulamento Eleitoral do CAU
CEN-CAU/BR
Membros da CEN-CAU/BR
Houve a apresentação e discussão dos temas candidaturas; propaganda
eleitoral; vedações a conselheiros, presidentes, funcionários e colaboradores
do CAU.
Treinamento de assessorias e coordenadores das CE-UF
CEN-CAU/BR
Membros da CEN-CAU/BR

1

SÚMULA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEN-CAU/BR
Documento assinado digitalmente com sucesso. Verificação em: http://docflow.caubr.gov.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código:
NCKY-RKRR-H6RM-8F4J

Página 1 de 4

Este documento foi assinado digitalmente por Laís Ramalho Maia

Relator

Encaminhamento

3.
Fonte
Relator

Encaminhamento

Foi apresentado o escopo do treinamento e definido que o treinamento se dará
em meio virtual, em 2 ou 3 encontros. Ficou pendente a discussão da
composição dos módulos do treinamento e o formato mais adequado a ser
desenvolvido.
Site eleitoral
CSC e Assessoria de Comunicação CAU/BR
Gerência do CSC e membros da CEN-CAU/BR
O gerente do CSC explicou os encaminhamentos que a equipe do CSC e
Assessoria de Comunicação estão dando junto à assessoria da CEN para os sites
eleitorais de todo o Sistema CAU.
Se trata de ambiente padronizado para recebimento e alimentação de
informações das eleições estaduais e nacional, em que cada CAU/UF será
responsável pelas informações da respectiva eleição.
Será enviado link para acesso a um modelo (template) de site para análise e
contribuições.

4.
Fonte
Relator

Sistema Eleitoral Nacional – SiEN
CSC
Gerência do CSC e membros da CEN-CAU/BR
O gerente do CSC apresentou as informações do Sistema Eleitoral Nacional,
que contará com cerca de 1000 pontos de função, sendo o mais complexo já
desenvolvido pelo CSC, que em âmbito de escopo está em processo final de
conclusão. O desenvolvimento se dá de forma particionada e com construção
concomitante dos diversos módulos. As entregas para testes e validações são
quinzenais.

Encaminhamento

Atualmente está em fase final de testes do pedido de registro de candidaturas e
de cadastramento dos membros de comissão. Todas as coordenadorias do CSC
estão de alguma maneira envolvidas na produção do sistema, envolvendo
também a RIA, que elabora os tutoriais do sistema.
O SiEN se dará em plataforma integralmente web e os impactos de isolamento
serão mínimos na conclusão do sistema e para o treinamento não é previsto
impacto direto.

5.
Fonte
Relator

Encaminhamento

Licitações da auditoria de sistemas e do sistema de votação
CSC
Gerência do CSC e membros da CEN-CAU/BR
O Gerente do CSC, Thiago Ribeiro, explicou como se dará o processo
licitatório da auditoria de sistemas e do sistema de votação.
O Processo administrativo para contratação da auditoria está sendo iniciado,
com cronograma avançado em relação às eleições 2017. O auditor será
responsável também por atuar no processo licitatório do sistema de votação.
Informou ainda que o texto do termo de referência para contratação da
auditoria de sistemas está concluído. Passou por etapa de consulta pública,
recebendo informações para atualização de requisitos tecnológicos, e está
aguardando a última checagem pela empresa de auditoria.
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Aprovada a Deliberação nº 008/2020 – CEN-CAU/BR, em que aprova a
realização de reunião extraordinária da CEN-CAU/BR.

6.
Fonte
Relator

Encaminhamento

Protocolo SICCAU nº 1067378/2020 - Comunicação de prazos do
Calendário eleitoral aos CAU/UF
CEN-CAU/BR
Membros da CEN-CAU/BR
Informado o recebimento da deliberação COA-CAU/BR nº 19/2020, a
Comissão discutiu o Calendário eleitoral e aprovou a Deliberação nº 007/2020
– CEN-CAU/BR, em que solicita à Presidência do CAU/BR o envio de ofício
aos CAU/UF informando os prazos para a realização das ações previstas no
Calendário Eleitoral das Eleições 2020 do CAU.

Brasília, 14 de maio 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.
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LAÍS MAIA
Secretária-Geral da Mesa, substituta, do CAU/BR

3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEN-CAU/BR
Videoconferência

Folha de Votação
UF

Função

MG
DF
AM
PB
SC

Coordenadora
Coordenador-Adjunto
Membro
Membro
Membro

Conselheiro
Vera Maria Carneiro de Araújo
Amilcar Coelho Chaves
Rodrigo Capelato
Fábio Torres Galisa de Andrade
Ronaldo de Lima

Sim
X
X
X
X
X

Votação
Não
Abst

Ausên

Histórico da votação:
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEN-CAU/BR
Data: 14/5/2020
Matéria em votação: SÚMULA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEN-CAU/BR
Resultado da votação: Sim (05) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total (05)
Ocorrências:

4

SÚMULA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEN-CAU/BR
Documento assinado digitalmente com sucesso. Verificação em: http://docflow.caubr.gov.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código:
NCKY-RKRR-H6RM-8F4J

Página 4 de 4

Este documento foi assinado digitalmente por Laís Ramalho Maia

Assessoria Técnica: Robson Ribeiro e Bruna Bais Condução dos trabalhos (Coordenadora): Vera
Maria Carneiro de Araújo

Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o
endereço http://docflow.caubr.gov.br/docflow/digitalSignChecker.jsf e utilize o código abaixo para
verificar se este documento é válido.

Código de verificação: NCKY-RKRR-H6RM-8F4J

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/05/2020 é(são) :
Laís Ramalho Maia - 21/05/2020 21:37:52

