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SÚMULA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ELEITORAL DO CAU/RS (CE-RS) 
  

DATA: 10 de setembro de 2020, quinta-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 

Roberto Luiz Decó Membro 

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 acima relacionados, virtualmente, perfazendo quórum mínimo para o 

funcionamento da reunião.  

 

2. Recebimento de documentos 

 

2.1. Presidência do CAU/RS 

Recebido o Memorando PRES-CAU/RS nº 019/2020 com solicitação de autorização de ações 

relacionadas à recomendação constante na Deliberação CEN-CAU/BR nº 027/2020. A comissão 

debate sobre o tema e decide acompanhar a recomendação da CEN. 

Encaminhamento: Deliberação CE-RS nº 013/2020. 

 

2.2. CEN-CAU/BR 

A assessoria informa sobre o recebimento do Ofício nº 018/2020 CEN-CAU/BR, em resposta ao Ofício 

CE- RS nº 001/2020, encaminhado em 19 de agosto de 2020, com solicitação de orientação quanto a 

registro de candidato, após análise na 5ª Reunião Ordinária da CE-RS. A assessoria salienta a 

orientação repassada aos reclamantes acerca da possibilidade de candidatura e que nenhum dos 

envolvidos constou nas composições das chapas registradas. 

Encaminhamento: A comissão incluirá considerações sobre a situação apresentada no relatório 

conclusivo. Documentos registrados no SICCAU sob o Protocolo 1156798/2020. 

 

3. Ordem do dia 

 

3.1. Julgamento dos pedidos de substituição voluntária de candidato e dos pedidos de registro 
de candidatura de chapa 

Considerando não ter havido pedidos de impugnação ou de substituição voluntária e não ter sido 

identificada pendência em relação a qualquer candidato das três chapas cadastradas no Sistema 

Eleitoral, a comissão defere os pedidos de registro de candidatura. 

Encaminhamento: Realizado o procedimento de julgamento no Sistema Eleitoral. 

Extrato do julgamento será divulgado no dia 14/09, conforme Calendário 

Eleitoral. 
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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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