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DELIBERAÇÃO Nº 015/2020 – CE-CAU/RS  

Responde ao questionamento feito por e-mail a esta 
Comissão, a respeito das mensagens eletrônicas que 
serão enviadas pelo CAU/RS aos profissionais a título 
de divulgação das eleições. 
 

A COMISSÃO ELEITORAL DO CAU/RS, reunida extraordinariamente em sistema de deliberação remota, 
conforme determina a Deliberação Plenária DPO/RS nº 1155/2020, no dia 01 de outubro de 2020, no uso 
das competências que lhe confere o art. 10, VII, da Resolução nº 179/2019 (Regulamento Eleitoral), após 
análise do assunto em epígrafe, e 
 
Considerando o questionamento remetido por uma das chapas a esta CE/RS no dia 29/09/2020, via e-
mail;  
 
Considerando que a respectiva resposta desta CE/RS deve servir de parâmetro para a atuação de todas 
as chapas durante a campanha eleitoral, haja vista o princípio da isonomia e o princípio da lisura das 
eleições; 
 
Considerando a previsão contida no Calendário Eleitoral no sentido de que os CAU/UF divulgarão, em até 
3 mensagens eletrônicas, aos arquitetos e urbanistas componentes do Colégio Eleitoral, as plataformas 
eleitorais e os endereços eletrônicos de propaganda eleitoral das chapas com pedido de registro de 
candidatura concluído; 
 
Considerando a Deliberação nº 002/2020 – CE-CAU/RS, que aprova o plano de divulgação das eleições no 
âmbito do CAU/RS; 
 
Considerando os itens 2 e 11 da Deliberação nº 012/2020 – CE-CAU/RS; 
 
 
DELIBEROU: 
 
1 – Reiterando os termos já expostos na Deliberação nº 012/2020 – CE-CAU/RS (itens 2 e 11), deve ficar 

claro às chapas que o CAU/RS não promoverá a divulgação de materiais publicitários específicos das 
chapas. As três mensagens eletrônicas que serão remetidas aos profissionais componentes do Colégio 
Eleitoral apenas indicarão os endereços eletrônicos nos quais os eleitores poderão buscar informações 
sobre as propostas de cada chapa. No mesmo sentido, a plataforma eleitoral a ser remetida nas aludidas 
mensagens eletrônicas é aquela que foi descrita pelas chapas no Sistema Eleitoral quando do registro 
de sua candidatura;  

2 – As referidas mensagens eletrônicas têm o intuito de incentivar a participação dos arquitetos e 
urbanistas nas eleições, sendo este o motivo pelo qual indicarão aos eleitores os endereços eletrônicos 
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nos quais se podem buscar as detalhadas propostas de cada chapa. Portanto, o CAU/RS não fará o envio 
de materiais de campanha de nenhuma das chapas, sendo desnecessária a remessa de qualquer tipo de 
arquivo (PDF, word, etc.) para esta CE/RS, pois não serão recebidos;  

3 – Informa-se, ainda, que o plano de divulgação das eleições está sendo seguido conforme o previsto, e 
que o envio das aludidas mensagens eletrônicas se dará no momento oportuno, em conjunto com as 
orientações provenientes da CEN-CAU/BR. 

 
Com os votos favoráveis dos membros titulares presentes Luciana Inês Gomes Miron, Renato Gilberto 
Gama Menegotto e Roberto Luiz Decó. 
 

 
Porto Alegre, 02 de outubro de 2020. 

 
 
 

Luciana Inês Gomes Miron 
Coordenadora da CE-RS 
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