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SÚMULA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ELEITORAL DO CAU/RS (CE-RS) 
  

DATA: 2 de setembro de 2020, quarta-feira HORÁRIO: 14h 

LOCAL: Reunião remota, realizada por meio de vídeo conferência, conforme DPO-RS nº 
1155/2020 – na ferramenta Microsoft Teams 

 

MEMBROS DA 
COMISSÃO: 

Luciana Inês Gomes Miron Coordenadora 

Renato Gilberto Gama Menegotto Coordenador Adjunto 

Roberto Luiz Decó Membro titular 

ASSESSORIA 
TÉCNICA: 

Claudivana Bittencourt Secretária Executiva do CAU/RS 

Tiago Ribeiro da Silva Assessor Jurídico do CAU/RS 
 

1. Abertura da reunião – verificação do quórum 

Presentes os membros titulares acima relacionados, perfazendo quórum pleno para o funcionamento 
da reunião. 
 

2. Ordem do dia 
 

2.1. Esclarecimentos às chapas 

Foram recebidos no dia 31/08/2020 dois e-mails com pedidos de esclarecimentos vindo das chapas 
02 e 03, os quais motivaram a realização dessa reunião. 
 

2.1.1. Pedido de reconsideração de entendimento 

A comissão analisa a questão referida pela chapa e, embasada nas orientações da Assessoria Jurídica 
da CEN-CAU/BR, discute sobre a identificação de pessoas jurídicas de direito público ou privado, com 
ou sem fins lucrativos, em campanha ou material publicitário, exceto as de entidades exclusivas de 
arquitetos e urbanistas. A comissão decide ratificar o entendimento anteriormente divulgado, com as 
devidas fundamentações, bem como esclarecer e orientar quanto às consultas encaminhadas pelas 
chapas. 

Encaminhamento: Deliberação CE-RS nº 011/2020.  
 

2.1.2. Questionamentos sobre o processo eleitoral 

A comissão analisa e discute os diversos questionamentos apresentados pela chapa. A comissão 
decide orientar e esclarecer quanto às dúvidas referentes ao processo eleitoral em si, distinguindo-as 
das questões levantadas em relação à conduta de chapa concorrente (cuja análise deve ser vinculada 
a processo específico de denúncia ou impugnação). 

Encaminhamento: Deliberação CE-RS nº 012/2020. 
 

3. Encerramento 

A minuta da súmula será enviada aos membros da comissão para leitura e revisão. 

 

 
 

CLAUDIVANA BITTENCOURT 
Secretária Executiva do CAU/RS 

Assessora Técnica da Comissão Eleitoral (CE-RS) 

 
 

LUCIANA INÊS GOMES MIRON 
Coordenadora da Comissão Eleitoral (CE-RS) 
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