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SÚMULA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ELEITORAL DO CAU/RS (CE-RS) 
  

DATA: 26 de agosto 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. Análise de autorização de publicidade paga – Memorando nº 018/2020 PRES-CAU/RS 

Os membros da comissão apresentam suas considerações individuais sobre a questão para 
alinhamento. Em relação à solicitação, a comissão decide autorizar a contratação de publicidade para 
as ações previstas nos itens 1, 4 e 5, considerando a excepcionalidade destas. 

Encaminhamento: Deliberação CE-RS nº 008/2020. 
 

3. Recebimento de documentos 

A comissão faz a leitura de duas comunicações enviadas pela Chapa 02, com solicitação de 
esclarecimentos e orientações sobre: a) eventos de campanha; b) apoio de entidades. 
a) A comissão decide orientar quanto à possibilidade de realização de reuniões virtuais eleitorais 
organizadas pelas chapas, limitada à realização esporádica. 
b) A comissão decide orientar quanto à interpretação dos artigos do Regulamento Eleitoral sobre os 
atos de campanha eleitoral. 

Encaminhamento: Deliberação CE-RS nº 009/2020, sobre eventos de campanha. 
Deliberação CE-RS nº 010/2020, sobre apoio de entidades. 

 

4. Leitura, discussão e aprovação das súmulas das reuniões anteriores 

As minutas das súmulas serão encaminhadas aos membros da comissão para leitura e revisão. 

Encaminhamento: Aprovar as súmulas para publicação dos documentos e inclusão no processo 
administrativo eleitoral. 

 

5. 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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