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Auditoria independente do sistema de votacão
Presidência do CAU/BR
Membros da CEN-CAU/BR
Contou com a presença do Presidente do CAI.J/BR, do auditor do processo
eleitoral do CAU (The Perfect Link), de representante da fornecedora do
sistema de votação das Eleições CAU 2020 (Scytl) c de gestores do CAU/BR.

O Presidente do CAU/BR informou o recebimento de ofício do CAU/DF
contendo o laudo de auditoria elaborado por empresa contratada pelo CAU/DF
em decorrência dc janela de auditoria independente no sistema de votação das
Eleições CAU 2020. Solicitou apreciação do laudo pela CEN-CAU/BR e que
fosse dado o encaminhamento pertinente ao caso.

O auditor do processo eleitoral do CAU esclareceu os procedimentos
realizados junto ao sistema de votação c os laudos emitidos c a serem emitidos

no processo eleitoral.Encaminhamento

O representante da fornecedora do sistema dc votação informou o ocorrido
durante a janela de auditoria independente e os procedimentos realizados junto
ao sistema dc votação.

Tanto o auditor do processo eleitoral quanto o representante da fornecedora do
sistema de votação apresentaram contradiga ao laudo de auditoria
independente.

Após discussões, foi aprovada a Deliberação n'
que ratifica a data da das Eleições 2020 do
de auditoria independente.
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Comunicado Não houve.          
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