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Robson Ribeiro
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Matozalém Sousa Santana
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Ednezer Rodrigues Flores
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2
Relator
Comunicado
-

Relator

da Súmula
Leitura e apro��ão
---------------------Após leitura e discussão foi aprovada súmula da 2S3 Reunião Ordinária da
CEN-CAU/BR.
Comunicações
·------------------------Assessoria da CEN
A assessoria informou ter elaborado o compilado de contribuições ao
regulamento, conforme solicitado na reunião anterior, e que continuará a
alimentá-lo conforme sejam recebidas novas contribuições. Comunicou não ter
recebido contribuições dos CAU/UF ou de entidades desde a última reunião.
Conselheiro José Gerardo
O conselheiro sugeriu que a comissão receba contribuições à revisão do
Regulamento Eleitoral até o mês de setembro de 2018, proposta acatada pela
comissão.

ORDEM DO DIA
__ .. Revrogramação do lano de ação
CEN-CAU/BR
Membros da CEN-CAU/BR
Aprovada a reprogramação do plano de ação da CEN-CAU/BR, por meio da
Deliberação 007/2018 CEN-CAU/BR, acrescentando as ações "reuniões
técnicas" e "reuniões extraordinárias", e ainda solicitando acréscimo aos
valores previstos para as ações já existentes devido gastos não previstos nas
diretrizes para elaboração do plano de ação.
Encaminhamento
Fica definido prever para o plano de ação de 2019 valores para publicação de
folders e material explicativo sobre as regras eleitorais do CAU e para o plano
de ação de 2020 (ano de realização das eleições) sejam promovidas ações de
divulgação da estrutura e das regras de funcionamento do CAU, possibilitando
a evolução e melhoria nas propostas de candidatura.
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Relatório semestral da CEN-CAU/BR
CEN-CAU/BR
Coordenador da CEN-CAU/BR
Foi apresentada minuta do relatório semestral das atividades da CEN
CAU/BR, com osto or informações das discussões em reuniões, ações e
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deliberações e próximos atos da comissão. O relatório será enviado aos
membros da comissão para complementação e nova apreciação na próxima
reunião.
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Revisão do Re ulamento Eleitoral
CEN-CAU/BR
Membros da CEN-CAVIBR
Foram recordados os posicionamentos da comissão definidos nas reuniões
anteriores e discutidos os temas fluxo eleitoral, processo administrativo
eleitoral e processo administrativo de denúncia, além de apresentar propostas
de razos ara os atos do rocesso eleitoral.

EXTRA PAUTA
Recom osi ão do Plenário do CAU/ES
CAVIES
Membros da CEN-CAVIBR
A assessoria informou o recebimento de correspondência eletrônica (e-mail)
do CAVIES solicitando informações de procedimentos para diplomação e
posse de candidato a conselheiro devido renúncia de membro do plenário
daquele conselho. Por meio dos arquivos recebidos ficou constatado que houve
renúncia de conselheiro e convocação de candidatos para suprir a vacância.
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Após análise da Deliberação 060/2017 CEN-CAU/BR e do Regimento Geral,
a comissão formulou entendimento, por meio da Deliberação 008/2018 CEN
CAU/BR, de que as renúncias durante o exercício do mandato de conselheiro
deverão seguir os procedimentos descritos no art. 20 do Regimento Geral do
CAU. Para viabilização destes procedimentos foi emitida a Deliberação
009/2018 CEN-CAU/BR, solicitando à COA-CAU/BR a normatização no que
se refere aos atos de comprovação de que a vacância impede o funcionamento
do CAU/UF ou do CAU/BR, previsto no art. 20 do Regimento Geral do CAU,
aprovado pela Resolução CAU/BR n º 139/2017.
Por fim, foi solicitado à Presidência do CAU/BR o envio de ofício ao CAVIES
orientando a cancelar os atos de convocação de candidatos ao cargo vago de
conselheiro do CAVIES, conforme Deliberação 010/
CEN-...,...,..,.._..,,R.
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ZER RODRIGUES FLORES
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ROBSON RIBEIRO
Analista Técnico
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