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SÚMULA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEN-CAU/BR 

 

DATA 7 de abril de 2021 HORÁRIO 9h às 13h  

LOCAL Videoconferência 

 

PARTICIPANTES 

Matozalém Sousa Santana (TO) 

TO 
Coordenador 

Marcelo Machado Rodrigues (MA) Coordenador-Adjunto 

Emílio Caliman Terra (ES) Membro 

Edmo Campos Reis Bezerra Filgueira (PI) 

PI 
Membro 

Nikson Dias de Oliveira (RR) 

RR 
Membro 

ASSESSORIA Robson Ribeiro 

 

               Leitura e aprovação da Súmula da 44ª Reunião Ordinária 

Encaminhamento Súmula aprovada. Enviar para publicação.    

 

Comunicações 

Responsável Assessoria técnica 

Comunicado 

Informou que, acerca da diplomação precária realizada na Eleição 2020 pela 

CE-SP, realizou consulta constante acerca da emissão de certidão negativa, 

porém nenhum dos pedidos protocolados foi atendido pelo Tribunal de Justiça 

de São Paulo. Foi solicitada orientação à Assessoria Jurídica da Comissão 

acerca dos possíveis encaminhamentos para o caso, porém devido a férias do 

funcionário não obtivemos retorno antes da realização da reunião.  

 

ORDEM DO DIA 

 

1  Recomposição do Plenário do CAU/MA 

Fonte CEN-CAU/BR 

Relator  Membros da CEN-CAU/BR 

Encaminhamento 

A assessoria informou que até a data anterior à realização da reunião, a 

deliberação plenária aprovada pelo Plenário do CAU/BR que autoriza a 

realização da recomposição do Plenário do CAU/MA ainda não havia sido 

publicada. Após a instauração do processo a CEN-CAU/BR poderá iniciar os 

procedimentos administrativos concernentes ao caso.  

Havendo manifestação de interesse em assumir o cargo, a verificação da 

documentação será efetuada pela assessoria técnica e, havendo irregularidade 

no cumprimento dos requisitos, o caso será submetido à apreciação da 

Comissão. Em sendo cumprido os requisitos com regularidade, os 

procedimentos necessários serão realizados pela assessoria técnica e pelo 

coordenador da Comissão.  

Para maior celeridade aos atos processuais e com vistas a nortear os 

procedimentos, a Comissão aprovou o modelo de edital de convocação a ser 

adotado em processo de recomposição de plenários, por meio da Deliberação 

CEN-CAU/BR nº 005/2021. 

 

2  Avaliação e aprimoramento do processo eleitoral 

Fonte CEN-CAU/BR 

Relator  Membros da CEN-CAU/BR 

https://www.caubr.gov.br/
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Encaminhamento 

A assessoria informou que foram enviados ofícios aos CAU/UF solicitando 

contribuições ao aprimoramento do processo eleitoral, restando pendentes os 

ofícios aos conselheiros federais e às entidades do de Arquitetura e Urbanismo 

integrantes do CEAU. 

Atendendo a solicitação da reunião anterior, a assessoria apresentou as 

principais manifestações apresentadas à CEN-CAU/BR por meio de protocolo, 

complementando com as informações recebidas por e-mail e relatadas na 

reunião de encerramento do processo eleitoral e relatório conclusivo de cada 

Eleição. Está pendente as informações de atendimento da Rede Integrada de 

Atendimento (RIA) relacionadas à Eleição 2020. 

O conselheiro Marcelo solicitou a relação de protocolos com questionamentos 

apresentados à Comissão em 2020 acerca do processo eleitoral. 

O coordenador sugeriu como metodologia identificar os problemas detectados, 

correlacionando-os com o texto do Regulamento Eleitoral. 

Foram discutidos os requisitos para a composição das comissões eleitorais. 

 

 

Brasília, 19 de maio de 2021. 

 

Considerando a Deliberação Plenária DPOBR Nº 0100-01/2020, que trata da realização de reuniões 

virtuais, e a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos membros do Plenário, convidados 

e colaboradores do Conselho, atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas. 

 

 

 

 

 

 

MATOZALÉM SOUSA SANTANA 

Coordenador da CEN-CAU/BR 

  

https://www.caubr.gov.br/
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46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEN-CAU/BR 

Videoconferência 

 

 

Folha de Votação 

UF 
Função 

Nome 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 

TO Coordenador Matozalém Sousa Santana X    

MA Coordenador-Adjunto Marcelo Machado Rodrigues    X 

ES Membro Emílio Caliman Terra X    

PI Membro José Gerardo da Fonseca Soares    X 

RR Membro Nikson Dias de Oliveira X    

       

Histórico da votação: 

 

46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEN-CAU/BR 

 

Data: 19/5/2021 

 

Matéria em votação: SÚMULA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEN-CAU/BR 

 

Resultado da votação: Sim (3) Não (0) Abstenções (0) Ausências (2) Impedimento (0) Total de votos (3)  

 

Ocorrências: 

 

Assessoria Técnica: Robson Ribeiro      Condução dos trabalhos (coordenador): Matozalém Sousa Santana 
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