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

DATA: 20 de julho de 2020, segunda-feira HORÁRIO: 14 horas 

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. Discussão e aprovação das súmulas das reuniões anteriores 

As minutas das súmulas foram encaminhadas previamente para leitura e revisão. A comissão aprova 
os documentos referentes à 1ª e 2ª reuniões ordinárias e 1ª reunião extraordinária. 
 

3. Recebimento de documentos 

3.1. Memorando nº 012/2020 PRES-CAU/RS - Realização de transmissões ao vivo e reuniões 
virtuais, abertas ao público (Protocolo SICCAU 1133460/2020) 

A comissão faz a leitura do documento e discute sobre o questionamento apresentado. A assessoria 
apresenta a Deliberação CEN nº 017/2020, que responde consulta da CE-PE sobre o tema. A comissão 
levanta diversos pontos sobre a questão da publicidade das ações do Conselho sob vários aspectos e 
decide solicitar orientação da CEN-CAU/BR. 

Encaminhamento: Consultar a CEN-CAU/BR sobre as ações de publicidade do CAU. 
 

4. Ordem do dia 

4.1. Esclarecimentos sobre o Regulamento Eleitoral 

A comissão dirime dúvidas e debate sobre os seguintes assuntos: 
- Cadastramento das comissões eleitorais e disponibilização do Sistema Eleitoral; 
- Ocultação de dados na solicitação de sigilo nos processos de denúncia; 
- Elaboração do relatório conclusivo sobre o processo eleitoral e sugestões; 
- Verificação dos critérios de inelegibilidade dos candidatos registrados; 
- Atuação da comissão eleitoral na identificação de fake news e outras irregularidades; 
- Investimento de recursos financeiros na campanha eleitoral. 

Encaminhamento: Incluir na consulta à CEN-CAU/BR solicitação de esclarecimento sobre 
investimento de recursos financeiros na campanha 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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