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SÚMULA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ELEITORAL DO CAU/RS (CE-RS) 
  

DATA: 19 de agosto de 2020, quarta-feira HORÁRIO: 16 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. Recebimento de documentos 

 

2.1. Memorando nº 001/2020 GERFIN-CAU/RS 

Recebido o questionamento acerca da condição de adimplência dos candidatos. A comissão analisa e 
decide pela orientação de acordo com as definições estabelecidas pelo Regulamento Eleitoral e 
esclarecidas no Treinamento realizado pela CEN-CAU/BR. 

Encaminhamento: Deliberação CE-RS nº 004/2020. 

 

2.2. E-mails de egressos – solicitação de alteração da situação do registro para candidatura 

A assessoria apresenta duas comunicações recebidas com relatos de egressos que, apesar de 
comprovadamente graduados e diplomados, não receberam o diploma, em razão de atraso na 
entrega dos documentos já expedidos, devido à pandemia, e, portanto, estão impedidos de 
atualizarem seus registros profissionais – de provisório para definitivo. Os relatos são acompanhados 
de solicitação para que a comissão interfira na situação, visando possibilitar o atendimento dos 
profissionais aos critérios de elegibilidade para concorrerem às eleições. É apresentada informação 
da Assessoria da CEN-CAU/BR relacionada à possibilidade de cadastramento de candidatos com 
pendências no Sistema Eleitoral e posterior julgamento dos pedidos de candidatura pelas CE-UF. A 
comissão decide buscar orientações da CEN-CAU/BR sobre os casos apresentados, considerando as 
competências da Comissão Eleitoral Nacional acerca das determinações do Regulamento Eleitoral. 

Encaminhamento: Solicitar manifestação da CEN-CAU/BR acerca da questão e esclarecer aos 
requerentes sobre a possibilidade de cadastramento, com julgamento 
posterior da situação de elegibilidade pela CE-RS. 

 

3. Ordem do dia 

 

3.1. Sistema Eleitoral – verificação de funcionamento 

A comissão testa o funcionamento do Sistema Eleitoral para verificação das chapas cadastradas até o 
momento e demais funcionalidades. 

3.1.1. Confirmação dos membros da CE-RS 
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A assessoria informa a confirmação de todos os membros no Sistema Eleitoral, com exceção da Arq. 
e Urb. Maria Fátima Rosa Beltrão, que encaminhou questionamento quanto à sua permanência na 
composição da CE-RS, esclarecendo situação pessoal que pode impedir sua atuação efetiva. A 
comissão discute sobre os possíveis encaminhamentos e decide pela manutenção da profissional na 
composição da comissão, caso seja do seu interesse.  

Encaminhamento: Comunicar o posicionamento da comissão à Arq. e Urb. Maria Fátima Rosa 
Beltrão.  

 

3.2. Resposta aos questionamentos da Presidência do CAU/RS 

A assessoria apresenta as considerações da Assessoria da CEN-CAU/BR acerca dos questionamentos 
encaminhados e apresenta minuta de resposta. A comissão discute os encaminhamentos e aprova os 
termos da deliberação. 

Encaminhamento: Deliberação CE-RS nº 003/2020. 

 

3.3. Organização do sorteio da numeração das chapas 

A assessoria apresenta as considerações da Assessoria da CEN-CAU/BR acerca da possibilidade de 
divulgação antecipada – a partir do 22/08/2020 (sábado) – dos pedidos de registro de candidatura, 
para melhor organização do sorteio a ser realizado no dia 24/08/2020. A comissão debate a 
organização e aprova os procedimentos para o sorteio e divulgações das chapas. 

Encaminhamento: Deliberação CE-RS nº 005/2020. 

 

4. 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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