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Robson Ribeiro 
José Gerardo da Fonseca Soares PI Coordenador 
Matozalém Sousa Santana TO Coordenador Adjunto 
Andrea Lúcia Vilella Arruda IES Membro 
Ednezer Rodrigues Flores RS Membro 

Após leitura e discussão foi aprovada súmula da 26ª Reunião Ordinária da 
CEN-CAU/BR. 

Comunica ões 

Conselheiro Matozalém Santana 
Informou seu relato na última reunião plenária e a disposição da Presidência 
do CAU/BR em conceder os valores necessários ao desenvolvimento dos 
trabalhos da CEN solicitados em sua proposta de reprogramação do plano de 
ação. 
Conselheiro Ednezer Rodrig"--'u-=-e.::...s..c.F_Io

..:..
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s _____________ _ Informou sua participação na reunião plenária do CAU/RS e que irá discutir 

junto àquele conselho os assuntos relacionados às eleições e às proposições de 
redação do Regulamento Eleitoral. 

Relator Assessoria da CEN - ---- - ·------------------------------

Comunicado 

ORDEM DO DIA 

Informou ter recebido do setor financeiro a informação da situação atual do 
centro de custos da CEN e a recente transposição de valores do plano de ação 
da CEN do item "Passagens - Conselheiros/Convidados" para "diárias -
conselheiros/convidados" efetuada emergencialmente para suprir as demandas 
de reunião da CEN até sua 28ª reunião ordinária, devido motivos já informados 
na reprogramação do plano de ação 2018 da CEN. 
Apresentou brevemente a proposta de perguntas frequentes (FAQ) a ser 
inserida no Portal da RIA (Rede Integrada de Atendimento), que se destina a 
apresentar orientações e comunicações ao corpo funcional do CAU. O FAQ da 
CEN-CAU/BR contemplará o conteúdo já presente no portal das eleições 2017 
do CAU e ainda conteúdo pós-eleitoral relativo a justificativa e multa eleitoral, 
comissões eleitorais dos CAU/UF, renúncias de conselheiros e eleições 
extraordinárias para recomposição de plenários de CAU/UF. 

1 Relatório semestral da CEN-CAU/BR - -- - . ..  ·-- - - ---

Fonte CEN-CAU/BR ___;;_;__::...::__-"----,;__-----------------------
Relator Coordenador da CEN-CAU/BR 
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Encaminhamento 
Foi apresentada minuta do Relatório semestral das atividades da CEN
CAU/BR, composto por informações das discussões em reuniões, ações e 
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SERVIÇO PÚBLICO FEOERAL 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

Comissão Eleitoral Nacional 

deliberações e próximos atos da comissão. Após discussão o texto o documento 
foi aprovado por meio da Deliberação nº 011/2018 - CEN-CAU/BR, sendo 
solicitado pautar para a reunião plenária ampliada o processo de trabalho da 
CEN na revisão das regras eleitorais. 

A assessoria apresentou o compilado de contribuições à revisão do 
Regulamento Eleitoral recebidas pela CEN em seu status atual, conforme 
solicitado na reunião anterior, ressaltando não ter recebido novas contribuições 
dos CAU/UF ou de entidades desde a última reunião. Informou que continuará 
a alimentá-lo à medida que sejam recebidas novas contribuições. 

A conselheira Andrea Villela encaminhou à CEN a proposta da Presidência 
da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA). 
Sugeriu que o compilado de contribuições também seja apresentado na reunião 
plenária ampliada e se disponibilizou a orientar a formatação deste documento. 
Por fim, solicitou que seja dado retorno às contribuições do regulamento, 
proposta acolhida pelos membros da CEN. Emitida a Deliberação nº 012/2018 
- CEN-CAU/BR, solicitando à presidência o envio de ofício aos CAU/UF em
agradecimento ao envio de contribuições.

Revisão do Regulamento Eleitoral 
CEN-CAU/BR 
Membros da CEN-CAU/BR 

Encaminhamento 

Foram recordados os posicionamentos da comissão definidos nas reuniões 
anteriores e discutidos os temas condições de elegibilidade, causas de 
inelegibilidade, substituições de candidatos, propaganda eleitoral e 
recomposição de plenário . 
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Coordenador 
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Membro 
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ROBSON RIBEIRO 

Analista Técnico 
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