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. Comunicações_ 
Coordenador da CEN-CAUBR ----·-------·---------------
O coordenador da CEN-CAU/BR, conselheiro Gerardo Fonseca, solicitou 
que a CEN justifique, juntamente com a assessoria jurídica, os acatamentos 
ou não de todas as sugestões recebidas antes do início da Consulta Pública 
referente ao novo texto do Regulamento Eleitoral, com a seguinte ordem de 
resposta: Conselheiros Federais, Entidades do CEAU, Presidentes de 
CAU/UF e Conselheiros Estaduais. Em um segundo momento, deverá ser 
feita a justificativa das contribuições feitas por meio da Consulta Pública. 
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.ORDEM: DO DIA 
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Fonte 
Relator 

___ Consulta pública .do .. Regulamento Eleitoral_ -----·- _
CEN-CAU/BR 
Membros da CEN-CAU/BR .. ..... . . ...... .. .. ....... . ..... ...... . .. ........ ................ - ...... 
Foram recordados os posicionamentos da comissão definidos em reuniões 
anteriores e discutidas as sugestões provenientes da consulta pública 
recebidas até o dia 10 de janeiro de 2019. 

Com a análise, algumas alterações foram feitas para melhor compreensão dos 
dispositivos, como: glossário (adequação de redação e inclusão de outros 

Encaminhamento termos), condições de elegibilidade, debates, condutas vedadas, documentos a 
serem apresentados para registro de candidatura de chapa, sanções em 
processos administrativos de denúncia, além de ajustes na redação de 
diversos dispositivos ao longo do normativo, para melhor compreensão. 

A CEN-CAU/BR, em reunião posterior, analisará as demais contribuições 
recebidas. 
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Anteprojeto de resolução que aprova o novo Regulamento Eleitoral do 
CAU

·-• �•-• ,..._ - n" • ' _,__,,_. ·-- ,,.. �• � - -·-·•--·••---··--·-----·-·-·------·-·---·-···-·•-·-••--•--•·-----··--.. -·----••••-•--•·-·----••••••-••,.•••-·••··-··•-•·-·-·-•··-•·••-...... , .. , .. ____ ,_ . 
Fonte CEN-CAU/BR 
Relator Membros da CEN-CAU/BR 

., • "' • • � •- • - -· - • n • • • ,. •n• n • ... ,.. n,-,n ••••••••••-•••Hnn--•-• •••••••••••••••••n••••••••••-••.,-••""'•"-•'-.. , ....... , .. ,._.,.n "•"••••••••• ..... ,-., .. , .... ,., ...... , ............ ,. .. ,., .. , .... , ......... , .. .,.,,..,.,.., •• ., ..... ,.,..,.,.. .. .,,.,,,.,.,,. .. ,.,.., ............ ,,.n.,.,•.,• 

As discussões deste ponto de pauta se deram em conjunto com o item 1 da 
Encaminhamento ordem do dia. 
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