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DELIBERAÇÃO Nº 017/2020 – CE-CAU/RS  

Repassa às chapas informações provenientes da 
CEN-CAU/BR sobre o sistema de votação eletrônica 
e dá outras informações e recomendações. 
 

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 07 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 as orientações remetidas pela Comissão Eleitoral Nacional (CEN-CAU/BR) acerca do sistema 
de votação eletrônica;   
 
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; 
 
 
DELIBEROU: 
 
1 – A orientação da assessoria técnica da Comissão Eleitoral Nacional acerca do sistema de votação 

eletrônica é no seguinte sentido: 

“O sistema de votação é um sistema que não integra o SICCAU. Trata-se de sistema contratado 
especificamente para a realização dos procedimentos relacionados à votação.  
 
As informações do colégio eleitoral e das chapas concorrentes estão em processo de migração do SICCAU 
para o sistema de votação, com a devida análise pela auditoria de sistemas contratada especificamente 
para o processo eleitoral.  
 
A fornecedora do sistema de votação disponibilizará tutorial sobre as funcionalidades do sistema. A equipe 
do CSC será responsável por organizar a capacitação das equipes de atendimento dos CAU/UF. Sobre o 
assunto, quando tivermos maiores informações enviaremos às comissões eleitorais para informar os 
demais setores de seus conselhos”; 
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2 – Informa-se às chapas que a primeira mensagem eletrônica (prevista no calendário eleitoral e no plano 
de divulgação das eleições) já foi enviada aos componentes do colégio eleitoral, sob a forma de 
“newsletter”;  

3 – Informa-se, ainda, que foi divulgada notícia no sítio eletrônico do CAU/RS, no dia 02/10/2020, 
contendo a lista de profissionais aptos a votar, assim como a lista de profissionais que possuem problemas 
em relação ao e-mail que deve estar cadastrado junto ao CAU/RS. De acordo com a Gerência do CSC, na 
base de dados do sistema de votação, não será possível cadastrar o mesmo e-mail mais de uma vez, por 
um critério de segurança, para minimizar a chance de ocorrência de fraudes e também como medida de 
precaução frente às orientações da auditoria. A ausência ou incorreção da informação de e-mail no 
registro do SICCAU poderá impossibilitar aos profissionais a troca de senha no sistema de votação, caso 
necessário. Tais listas podem ser vistas através do link: https://www.caurs.gov.br/eleicoes-do-cau-2020-
arquitetos-e-urbanistas-devem-checar-seus-dados-em-lista/;  

4 – A CE/RS não pode responder às consultas cujo conteúdo venha a indicar dúvida de alguma chapa em 
relação às condutas adotadas por sua(s) concorrente(s), haja vista que tal situação exige trâmite e análise 
previstos expressamente no Regulamento Eleitoral (impugnações e denúncias). A chapa que vier a 
entender que alguma de suas concorrentes esteja eventualmente infringindo alguma norma do 
Regulamento Eleitoral pode dispor dos meios próprios para requerer à CE/RS a devida análise da situação, 
munidas de todas as provas que possam ocasionar a apreciação do caso concreto, sendo garantida à parte 
denunciada a ampla defesa e o contraditório; 
 
5 – Recomenda-se às chapas e aos seus candidatos (bem como aos profissionais eleitores em geral) que 
se atenham às normativas constantes do Regulamento Eleitoral como um todo, e em especial – em razão 
da fase atual em que se encontra o processo eleitoral – às disposições dos artigos 21 a 25, que tratam das 
permissões e proibições nos atos de campanha eleitoral.    
 
 
Com os votos favoráveis dos membros titulares presentes Luciana Inês Gomes Miron, Renato Gilberto 
Gama Menegotto e Roberto Luiz Decó. 
 

 
Porto Alegre, 07 de outubro de 2020. 

 
 
 

Luciana Inês Gomes Miron 
Coordenadora da CE-RS 
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