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SÚMULA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CEN-CAU/BR 

 

DATA 4 de junho 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 

Hugo Seguchi BA Membro 

 

PAUTA  

 

1 Comunicações 

Relator Assessoria técnica 

Comunicado 

Informou que recebeu ofício do CAU/MG, pelo qual informa a aprovação de 

deliberação plenária que manifesta ser favorável à manutenção das regras 

atuais previstas no Regulamento Eleitoral, com ênfase à disposição de não 

restringir a obrigatoriedade de voto aos profissionais adimplentes e recomenda 

reanálise do tema ao término do processo eleitoral. 

A Comissão tomou ciência e encaminhará para apreciação dos membros que 

comporão a gestão 2021 da CEN-CAU/BR por meio do relatório conclusivo 

das eleições. 

 

ORDEM DO DIA 
 

1  Site eleitoral 

Fonte CSC  

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

Encaminhamento 

Avaliado o protótipo do site eleitoral, os membros da Comissão sugeriram 

pequenas alterações, validando de forma geral o protótipo apresentado. A 

estrutura de layout será padronizada e a alimentação de informações das eleições 

de cada CAU/UF será de responsabilidade da respectiva comissão eleitoral. A 

partir de então é solicitado que seja criado os sites das eleições dos CAU/UF e 

de representante de IES. 

O membro Amilcar solicita que gerente do CSC informe estes detalhes no 

treinamento. 

 

2  Sistema Eleitoral Nacional – SiEN  

Fonte CSC 

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

Encaminhamento 

O gerente do CSC informou que 14 sprints estão em produção, incluindo etapas 

de parametrização, que envolve informações sobre as comissões, calendário 

eleitoral, registro das eleições. 

https://www.caubr.gov.br/
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O planejamento é que na próxima semana o cadastro de membros de comissão 

esteja concluído e até o fim de junho todo o processo que atualmente está em 

homologação siga para ambiente de produção. Ressaltou que esta é uma fase de 

conclusão de etapas importantes. 

 

3  Treinamento de assessorias e coordenadores das CE-UF  

Fonte CEN-CAU/BR 

Relator  Membros da CEN-CAU/BR 

Encaminhamento 

Apresentado o escopo do evento, a comissão definiu a programação do 

treinamento para que seja informado aos CAU/UF as datas e formato e demais 

informações necessárias às comissões eleitorais. 

 

EXTRAPAUTA 

 

4  
Assessoria e composição das Comissões Eleitorais das Unidades da 

Federação 

Fonte CAU/AC, CAU/CE, CAU/PI, CAU/RO e CAU/RR 

Relator  Membros da CEN-CAU/BR 

Encaminhamento 

A assessoria técnica relembrou os termos da Deliberação CEN-CAU/BR nº 

5/2020 e informou que: 

• O CAU/PI e o CAU/RO atenderam a solicitação da CEN-CAU/BR; 

• O CAU/AC comunicou a substituição de membros de sua comissão 

eleitoral; 

• O CAU/CE informou a dificuldade na reformulação da comissão eleitoral. 

Pede ampliação do prazo para 20 de julho para alteração de sua comissão 

eleitoral; 

• O CAU/RR informou a relação de membros da comissão eleitoral.  Em 

relação a sua assessoria, comunicou que todos os funcionários ocupam 

cargo em comissão e indicou mais um nome para compor a assessoria 

(contador concursado que ocupa cargo em comissão). Pede que os três 

nomes indicados sejam mantidos como assessores da Comissão. 

Após discussão, a Comissão aprovou a Deliberação nº 013/2020 – CEN-

CAU/BR, para estabelecer prazo até 15 de julho de 2020 para o CAU/CE 

promover a regularização recomendada na Deliberação CEN-CAU/BR nº 

005/2020. 

Observada a situação excepcional de o CAU/RR possuir todos os funcionários 

de provimento efetivo ocupando cargo em livre provimento, a Comissão 

aprovou a Deliberação nº 014/2020 – CEN-CAU/BR, para autorizar o 

CAU/RR a designar para o assessoramento técnico de sua Comissão Eleitoral 

funcionário de provimento efetivo, ainda que ocupe cargo de livre provimento, 

em caráter interino ou não. A participação do treinamento dos demais indicados 

para o assessoramento da CE-RR poderá ser viabilizada pela transmissão via 

Youtube. 

 

Brasília, 6 de agosto de 2020. 

 

 

 

Vera Maria N. Carneiro M. de Araújo 

Coordenadora da Comissão Eleitoral Nacional do CAU/BR  

https://www.caubr.gov.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 

AM Membro Rodrigo Capelato X    

SC Membro Ronaldo de Lima X    

       

Histórico da votação: 

 

6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEN-CAU/BR  

 

Data: 06/08/2020 

 

Matéria em votação: SÚMULA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CEN-CAU/BR 

 

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

 

Ocorrências:  

 

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

Carneiro de Araújo 

 

 

 

 

 

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