SÚMULA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CEN-CAU/BR
DATA

6 de agosto de 2020

LOCAL

Videoconferência

ASSESSORIA

PARTICIPANTES

Bruna Bais
Robson Ribeiro
Vera Maria Carneiro de Araujo
Amilcar Coelho Chaves
Rodrigo Capelato
Ronaldo de Lima
Cicero Alvarez

HORÁRIO

MG
DF
AM
SC
RS

14 às 18h

Coordenadora
Coordenador adjunto
Membro
Membro
Membro

PAUTA
1
Relator

Comunicações
Assessoria
A assessoria técnica informou:


Comunicado




Relator

Coordenadora Vera Carneiro
Informou que participou da 103ª Reunião plenária ordinária do CAUBR,
ocasião em que comunicou:




Comunicado

O recebimento de ofício do CAU/CE comunicando a substituição dos
suplentes de conselheiros que compunham a Comissão Eleitoral do
CAU/CE por membros não conselheiros.
O recebimento de ofício do CAU/RR comunicando a regularização da
assessoria técnica da Comissão Eleitoral do CAU/RR.
O recebimento de ofício da CE-SP sobre consulta de
desincompatibilização de servidores e funcionários públicos. Os membros
da comissão entenderam por responder mediante ofício.




A situação dos trabalhos da CEN-CAU/BR e as ocorrências quanto à
divulgação da relação de profissionais com registro ativo dos dias 17 e 23
julho de 2020. Não houve questionamentos acerca do assunto, entendendo
que os membros do Plenário compreenderam o ocorrido;
As divergências relacionadas a profissionais falecidos, que decorrem da
ausência de atualização de dados no SICCAU, de responsabilidade dos
CAU/UF;
A necessidade de buscarem entender as vedações previstas em
regulamento para não incorrerem em irregularidades.
Consultas sobre o processo eleitoral deverão se dar primeiro junto às
comissões eleitorais dos CAU/UF, para encaminhamento à CENCAU/BR, se necessário.

Esclareceu que, durante a reunião, conselheiros informaram o entendimento de
que o sorteio da numeração de chapas seria uma forma mais justa de determinar
a numeração a ser atribuída às chapas concorrentes e foi solicitada a avaliação
da possibilidade de compatibilização das datas do sorteio da numeração de
chapas e respectiva divulgação para propiciar o melhor aproveitamento do
prazo de campanha eleitoral pela chapas.
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ORDEM DO DIA
1
Fonte
Relator

Encaminhamento

2
Fonte
Relator

Reprogramação Plano de ação CEN-CAU/BR 2020
Assessoria de Planejamento do CAU/BR
Membros da CEN-CAU/BR
Em continuidade com as discussões da reunião anterior, a assessoria informou
as propostas de contenção previstas para a reprogramação do plano de ação e
as ações previstas para a CEN-CAU/BR no curso do processo eleitoral. Após
discussão, os membros da Comissão aprovaram a proposta de reprogramação
do plano de ação 2020 da CEN-CAU/BR, na forma da Deliberação nº
022/2020 - CEN-CAU/BR
Sorteio da numeração de chapas
CEN-CAU/BR
Membros da CEN-CAU/BR
A coordenadora informou que em reunião Plenária do CAU/BR recebeu
sugestões de antecipar o sorteio da numeração de chapas para o dia 24 de
agosto para possibilitar a otimização do prazo de campanha eleitoral prevista
no Calendário eleitoral, que deverá ser iniciada após a divulgação das
numeração atribuída às chapas com pedido de registro de candidatura
concluído, e a possibilidade de realização de sorteio por ferramentas virtuais.

Encaminhamento

3
Fonte
Relator
Encaminhamento

4
Fonte
Relator
Encaminhamento

5
Fonte
Relator
Encaminhamento

Após discussão sobre os possíveis encaminhamentos para o sorteio da
numeração de chapas e ouvida a área técnica do CSC, a Comissão entendeu
que a realização de sorteio por meio de aplicativos virtuais implica dificuldade
em garantir a confiabilidade nos critérios de sorteio, não havendo garantias que
não haverá vícios por não ser possível o acesso aos códigos das aplicações web,
e auditagem do processo. Assim, a Comissão aprovou as Deliberações nos
023/2020 e 024/2020 - CEN-CAU/BR, para propor ao Plenário do CAU/BR a
alteração de datas do Calendário eleitoral e aprovar critérios para a realização
do sorteio da numeração de chapas.
Eleições do CAU e pandemia de Covid-19
CEN-CAU/BR
Membros da CEN-CAU/BR
Discutido em conjunto com o item 2 da pauta. Avaliadas as possibilidades de
alteração de datas do Calendário eleitoral, a Comissão entendeu que por ora
não haverá adiamento de prazos da eleição.
Aprovação das súmulas das reuniões da CEN e treinamento
CEN-CAU/BR
Membros da CEN-CAU/BR
Aprovadas as súmulas da 3ª reunião ordinária e da 2ª, 3ª e 4ª reuniões
extraordinárias da CEN-CAU/BR e do treinamento das assessorias técnicas e
de coordenadores das CE-UF.
Carta do CAU/BR aos candidatos das eleições municipais
CEN-CAU/BR
Membros da CEN-CAU/BR
A assessoria informou o recebimento de consulta do Grupo de Trabalho que
trata da elaboração da “Carta-aberta à sociedade e aos candidatos para as
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eleições de 2020”, que trata das eleições municipais, sobre eventual desrespeito
às disposições do Regulamento Eleitoral e à possibilidade de candidatos
participarem de solenidades de entrega e divulgação da Carta.
Após discussões, a Comissão entendeu por pautar o assunto para a próxima
reunião, para encaminhamentos.
Protocolo SICCAU nº 1130084/2020 – Proposta de orientações acerca do
processo eleitoral às entidades de classe de Arquitetura e Urbanismo
CAU/PR
Membros da CEN-CAU/BR
Em continuidade com as discussões da reunião anterior, foi observado que o
Regulamento Eleitoral veda a divulgação de dados de cadastro de profissionais
que compõem o colégio eleitoral para fins dos assuntos relacionados à eleição.

6
Fonte
Relator

Encaminhamento

Foram relembradas as competências das CE-UF de atuação no âmbito da
Unidade da Federação, em primeira instância, como órgão consultivo,
coordenador, decisório, disciplinador e fiscalizador do processo eleitoral, de
modo a assegurar o cumprimento do Regulamento Eleitoral e a legitimidade e
regularidade do processo eleitoral, na forma do art. 30 do Regulamento
Eleitoral.
Assim, a Comissão aprovou a Deliberação nº 025/2020 - CEN-CAU/BR, em
que reitera os termos do art. 30 do Regulamento Eleitoral.

7
Fonte
Relator

Encaminhamento

Protocolo SICCAU nº 1144488 - Edital Chamada Pública ATHIS
CAU/MT
Membros da CEN-CAU/BR
A assessoria técnica realizou a leitura do ofício do CAU/MT que encaminhou
a matéria para análise da CEN-CAU/BR e dos principais pontos relacionados
ao Edital chamada pública ATHIS, que prevê a contratação de pessoas
jurídicas para realização de projetos relacionados ao tema.
A comissão entendeu que a contratação de pessoas jurídicas não é alcançada
pelas vedações dispostas no Regulamento Eleitoral. A resposta à solicitação
será enviada por ofício.

Brasília, 25 de agosto de 2020.

Vera Maria N. Carneiro M. de Araújo
Coordenadora da Comissão Eleitoral Nacional do CAU/BR
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5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEN-CAU/BR
Videoconferência

Folha de Votação
UF

Função

MG
DF
AM
MA
SC

Coordenadora
Coordenador adjunto
Membro
Membro
Membro

Conselheiro
Vera Maria Carneiro de Araújo
Amilcar Coelho Chaves
Rodrigo Capelato
Maria Lais Pereira
Ronaldo de Lima

Sim
X

Votação
Não
Abst

Ausên
X

X
X
X

Histórico da votação:
5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEN-CAU/BR
Data: 25/8/2020
Matéria em votação: SÚMULA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CEN-CAU/BR
Resultado da votação: Sim (3) Não (0) Abstenções (1) Ausências (1) Total (5)
Ocorrências: A membro Maria Lais Pereira se absteve de votar pois não estava presente à 6ª reunião
extraordinária da CEN-CAU/BR.
Assessoria Técnica: Robson Ribeiro
Araújo

Condutor dos trabalhos (Coordenadora): Vera Maria Carneiro de
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