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DATA

29. de outubro de 2019

LOCAL

Brasília -- DF

HORÁRIO

ASSESSORIA

Robson Ribeiro

PARTICIPANTES

José Gerardo da Fonseca Soarem
Matozalém Sousa Santana

PI
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09h00min às 18h00min
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Não houve comunicados

Comunicado
ORDEM DO DIA

l

Demandas do Regulamento Eleitoral

Fonte
Relator

CEN-CAU/BR
Membros da CEN-CAU/BR
©
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Plano de divulgação das eleições: contou com a participação do assessor
de comunicação do CAU/BR, Júlio Moreno, que informou as propostas
para o plano de divulgação eleitoral. Algumas datas para realização de
ações do cronograma ficaram pendentes de definição e serão enviadas
posteriormente pela assessoriade comunicação para aprovação na próxima
reunião da Comissão;

e

Encaminhamento

Folder das eleiçõesdo CAU: A comissãosolicitouao assessor
de
comunicação a confecção de folders para distribuição no "Encontro da
CEN-CAU/BR com os CAU/UF"

©

Modelos de documentos

do processo eleitoral:

foram aprovados os

modelos de divulgação de chapasno processoeleitoral do CAU e de
divulgação

do número

de conselheiros

titulares

do plenário

de cada

CAU/UF paraaseleiçõesdo CAU, por meio dasDeliberações n. 027/2019
e 028/2019 -- CEN-CAU/BR.
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Fonte
Relator
Encaminhamento

Seminário Nacional da CEN-CAU/BR: Encontro da CEN-CAU/BR com
os CAU/UF, 27 de novembro de 2019
CEN-CAU/BR
Membros da CEN-CAU/BR
Os membros da Comissão discutiram a pauta do evento e solicitaram que o
convite aos CAU/UF fosse reiterado.
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Sistema Eleitoral

Nacional -- SiEN

Fonte
Relator

CEN-CAU/BR
Membros da CEN-CAU/BR
O funcionário do CSC, Nathan Freitas, apresentotl o material já desenvolvido
pela equipe técnica do CSC, em especial as funcionalidades de cadastramento

Encaminhamento

de chapas, edição de chapas e confirmação de candidatura.

O desenvolvimento do sistema se encontra dentro do cronograma previsto para
o mês de outubro de 2019, com cerca de 30% da primeira etapa desenvolvido.

.Beçgn]
porção.dQ.j?jçnáÜo.g
(!CAlyi?Ç.

4

Fonte
Relator

CEN-CAU/BR
Membros da CEN CAU/BR

O analista da comissão informou que a publicação do edital de convocação n.

Encaminhamento

03/2019 da CEN-CAU/BR se deu na data da reunião da comissão e ambas
convocadas manifestaram interesse na vaga e já entregaram a documentação
exigida pela Deliberação CEN-CAU/BR n. 025/2019. Assim, o coordenador
assinou os diplomas das convocadas, determinando que sejam remetidos ao
CAU/PE para entrega às convocadas e posterior posse perante o Plenário do
CAU/PE.
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Fonte
Relator

CEN-CAU/BR
Membros da CEN-CAU/BR
Após análise do plano de ação do ano 2017 da CEN-CAU/BR, os membros
aprovaram a proposta de plano de ação 2020 para a CEN-CAU/BR, na forma

Encaminhamento

da

Deliberação

n.

029/2019

-

CEN-CAU/BR,

considerando

as

especificidades do processo eleitoral e os eventos previstos no calendário
eleitoral aprovado por meio da DPOBR n.0094-09/2019.
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