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SÚMULA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ELEITORAL DO CAU/RS (CE-RS) 
  

DATA: 24 de agosto de 2020, segunda-feira HORÁRIO: 14 horas 

LOCAL: Sede do CAU/RS, com participação remota dos membros da Comissão e 
convidados, por meio de vídeo conferência, na ferramenta Microsoft Teams 

 

MEMBROS DA 
COMISSÃO: 

Renato Gilberto Gama Menegotto Coordenador Adjunto 

Roberto Luiz Decó Membro titular 

André Huyer Membro substituto 

ASSESSORIA 
TÉCNICA: 

Claudivana Bittencourt Secretária Executiva do CAU/RS 

Tiago Ribeiro da Silva Assessor Jurídico do CAU/RS 

CONVIDADOS: 

Luciano Antunes de Oliveira Gerente de Comunicação do CAU/RS 

Antônio César Cassol da Rocha Representante de Chapa 

Rodrigo Rintzel Representante de Chapa 

Gislaine Vargas Saibro Representante de Chapa 

 

1. Abertura da reunião – verificação do quórum 

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

 

2. Ordem do dia 

 

2.1. Sorteio da numeração das chapas 

Todas as chapas acompanham o sorteio: o assessor Tiago Ribeiro recebe presencialmente o Arq. e 
Urb. Antônio César Cassol da Rocha e a Arq. e Urb. Gislaine Vargas Saibro na sala de reuniões da sede 
do CAU/RS, em Porto Alegre; e o Arq. e Urb. Rodrigo Rintzel participa da reunião virtualmente, pelo 
Teams. 
O sorteio é realizado conforme estabelecido na Deliberação CE-RS nº 005/2020, sendo registrado o 
seguinte resultado: 

 Chapa 01 – nomes sorteados de candidatos a conselheiro(a) federal e respectivo suplente: 
NOME (Titular): CELESTINO ROSSI e NOME (Suplente): RENATO RAYMUNDO PILGER  

Responsáveis pela chapa: Rosana Oppitz, Antônio César Cassol da Rocha e Alvino Jara 
Representante da chapa no sorteio: Antônio César Cassol da Rocha 

 Chapa 02 – nomes sorteados de candidatos a conselheiro(a) federal e respectivo suplente:  
NOME (Titular): EDNEZER RODRIGUES FLORES e NOME (Suplente): CLARICE CASTRO DEBIAGI 

Responsáveis pela chapa: Tiago Holzmann da Silva, Iran Fernando da Rosa e Rodrigo Rintzel 
Representante da chapa no sorteio: Rodrigo Rintzel 

 Chapa 03 – nomes sorteados de candidatos a conselheiro(a) federal e respectivo suplente: 
NOME (Titular): MARIA BEATRIZ MEDEIROS KOTHER e NOME (Suplente): ADRIANA 
SALVADORI ZACA 

Responsáveis pela chapa: Gislaine Vargas Saibro, Rinaldo Ferreira Barbosa e Marcelo Petrucci Maia 
Representante da chapa no sorteio: Gislaine Vargas Saibro 

Encaminhamento: Registrada no Sistema Eleitoral a numeração correspondente a cada chapa, 
gerando extrato a ser divulgado com informações sobre as chapas, fotos e 
currículos dos candidatos. 
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2.2. Apresentação do processo eleitoral e esclarecimento de eventuais dúvidas aos 

representantes de chapas 

O coordenador adjunto Renato Menegotto abre espaço aos representantes das chapas para que se 

manifestem e apresentem questionamentos acerca do processo eleitoral. Todos se manifestam no 

sentido de não terem considerações a apresentar. O coordenador adjunto Renato Menegotto 

agradece a participação dos representantes das chapas e se despede para prosseguimento da reunião 

apenas com a presença dos membros e assessoria da comissão. 

Encaminhamento: Não há. 

 

2.3. Site das eleições – CAU/RS (publicações e divulgações do processo eleitoral) 

 

2.3.1. Divulgação dos pedidos de registro de candidaturas 

A assessoria foi informada pelo representante de chapa Antônio César Cassol da Rocha sobre 
informação incorreta no documento divulgado no dia 22/08/2020 (sábado), tratando-se de integrante 
da chapa substituída (suplente de conselheiro nº 16). Verificado o atendimento à necessidade de 
correção através da divulgação da numeração das chapas. 

Encaminhamento: Deliberação CE-RS nº 006/2020. 

 

2.3.2. Divulgação do resultado do sorteio e numeração das chapas 

A assessoria apresenta à comissão considerações sobre a inclusão de dados pessoais dos candidatos 
nos currículos registrados no Sistema Eleitoral. A comissão analisa a situação apresentada e decide 
pela preservação dos dados pessoais dos candidatos. 

Encaminhamento: Deliberação CE-RS nº 007/2020. 

 

2.3.3. Atuação da Gerência de Comunicação do CAU/RS  

O gerente Luciano relata ações de divulgação do processo eleitoral que serão realizadas. A assessoria 
apresenta demanda relacionada à alimentação do site das Eleições do CAU/RS, conforme orientações 
repassadas pela CEN. O gerente Luciano comenta as considerações apresentadas pelas assessorias de 
comunicação de outros CAU/UF sobre as funcionalidades do site e afirma que fará análise da 
viabilidade de uso, ressaltando a necessidade de seguir com as publicações do processo eleitoral no 
site do CAU/RS até segunda ordem. 

Encaminhamento: A assessoria irá compartilhar as instruções de utilização do site das Eleições do 
CAU/RS com a Gerência de Comunicação, para verificação da possibilidade de 
uso e adoção da ferramenta como meio de divulgação do processo eleitoral. 

 

3. Recebimento de documentos 

Recebido o Memorando nº 018/2020 PRES-CAU/RS com solicitação de autorização para contratação 
de publicidade paga para divulgação de alguns projetos e ações do CAU/RS. A comissão debate sobre 
o tema. O gerente Luciano apresenta considerações acerca da importância da publicidade solicitada 
em razão do impacto nas atividades de rotina do Conselho. A comissão decide aprofundar a análise e 
deliberar posteriormente sobre a solicitação apresentada. 

Encaminhamento: Agendar reunião extraordinária para análise da solicitação do CAU/RS. 

 

4. Encerramento  
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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) 
 
 

 
RENATO GILBERTO GAMA MENEGOTTO 

Coordenador Adjunto da Comissão Eleitoral (CE-RS) 
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