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SÚMULA DA 39 REUNIÃO ORDnqÁRiA CEN-CAU/BR

DATA

4 de setembro de 2019

LOCAL

Brasília DF

ASSESSORIA

l Robson Ribeiro

PARTICIPANTES

l Matozalém Sousa Santana

José Gerardo da Fonseca Soares

Ednezer Rodrigues Flores

HORÁRIO

PI

09h00min às 18h00min

i Coordenador

TO l Coordenador Adjunto

RS i Membro

PAUTA

l

Leitura e aprovação qa...$#my.!a

Encaminhamento

Após leitura e discussão, foi. aprovada a súmula da 38' reunião ordinária.

2
Relator

Comunicações
Analista da comissão

Comunicouque,no processode recomposição
do Plenáriodo CAU/ES,o
titular e suplente responderam à convocação da CEN-CAU/BR

mostrando

interesse em assumir como conselheiros e encaminharam a documentação

necessária
à diplomação.
Na datada 93' reuniãoplenáriaordináriado
CAU/BR

foram assinados os diplomas dos convocados

e foram entregues

pessoalmente à presidente do CAU/ES na ocasião da reunião plenária

Comunicado

ampliada. Em 29 de agostode 2019 o CAU/ES informou que os convocados
foram diplomados, encerrando o processo de recomposição daquele Plenário.

Informou que o CAU/PE enviou ao CAU/BR solicitação de recomposição de
seu Plenário. A demanda está em análise na COA-CAU/BR,

que fmá análise

das vacâncias, conforme ocorrido com o caso do CAU/ES, e dará
encaminhamentoao Plenário do CAU/BR.

Relator

Matozalém Santana

Comunicado

Informou queparticipou de reunião do Colegiado Gestor do CSC, quando foi
apresentadoo sistema eleitoral. Lá informou que a comissão está satisfeita
com o trabalho realizado e o sucessoé devido ao acompanhamentocontínuo
dos trabalhos pela CEN-CAU/BR, o que poderia ser realizado também
quanto aos demais normativos do Conselho.

ORDEM 1)0 DIA
l
Fonte

Demandas dQ Regulamento Eleitoral do.Ç4.U !provado

Relator

Membros da CEN-CAU/BR
Calendário eleitoral: após discussão, foi aprovada a minuta de
deliberação plenária que aprova o calendário eleitoral 2020 do CAU, na
forma da Deliberação n. 022/2019 -- CEN-CAU/BR;

Encaminhamento

CEN-CAU/BR

e

Folder das eleiçõesdo CAU: o analistada comissãoinformouter
enviado as solicitadas alterações ao folder eleitoral apresentadaspela
Comissão na última reunião, apresentando os pontos de alteração.
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Publicação go Reg1lamen.tg:Eleitoral

Fonte
Relator

CEN-CAU/BR
Membros da CEN-CAU/BR

Foi discutidaa publicaçãodo regulamentoeleitoral no DOU e informadaa
suspensão do $ 1' do art. 66 do Regulamento Eleitoral
Deliberação Plenária DPOBR n ' 0090-04/20 19.

aprovado pela

O funcionário do CSC, Nathan Frestas,informou as motivaçõesque
originaram a suspensão,destacandoo impacto no cronogramade construção

do Sistema Eleitoral Nacional, a estimativa de custos e prazo para
implantaçãoda funcionalidadede envio de SMS prevista no art. 66, $ 1' e a

Encaminhamento

necessidade de contratação do serviço de envio de SMS.

Por ser um ato do Presidentedo CAU/BR, a matéria será levadapara
apreciação pelo Plenário do CAU/BR pela Presidência do CAU/BR na
próxima reunião plenária ordinária.
3

Sistema Eleitoral Nacional - SiEN

Fonte

CEN-CAU/BR

Relator

Membros da CEN-CAU/BR
O funcionário do CSC, Nathan Frestas,apresentou o material já desenvolvido
pela equipe técnica do CSC.

Informou que o layout previsto para o sistemajá está finalizado e que foram
produzidos pela fábrica de software o módulo de cadastramentode membros

Encaminhamento

de comissão e de eventos do calendário eleitoral.
Apresentou ainda a estrutura prevista para o cadastramento de chapas
4

Seminário Nacional da CEN-CAU/BR

Fonte

CEN-CAU/BR

Relator

Membros da CEN-CAU/BR

Aprovada a Deliberação n. 23/2019 -- CEN-CAU/BR, para realização do
Encaminhamento

evento "EncontroNacionalda CEN-CAU/BR com os CAU/UF", conforme
previsto no plano de ação da CEN-CAU/BR, com público alvo presidentes,
gerentes, equipe técnica, assessoriajurídica, assessoria de comunicação.

JOSÉ GÉRARDO DA FONSECA SOARES

MArObAI.ÉÜ

Coordenador

EDNEZER RODRIGUES FLORES
Membro

)ordenadorAdjunto

.d#ü.
Analista Técnico
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