
 

SÚMULA 
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ELEITORAL ESTADUAL  

DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA 
 

1. LOCAL E DATA: 
 

DATA: 06/07/2017              LOCAL: Sede do CAU/SC               HORÁRIO: 14:00 às 17:00hs  
 

2. DADOS GERAIS: 
 

TIPO DE REUNIÃO Reunião Ordinária da CE-CAU/SC 
PRESIDENTE Mateus Casagrande Brunel 
ASSESSOR Manuela Cavallazzi 
ASSISTENTE - 
SECRETÁRIO Gabriela Vieira Rodrigues 
PARTICIPANTES Mateus Casagrande Brunel 
 Maykon Luiz da Silva 
CONVIDADOS - 

 

3. ROTEIRO DOS TRABALHOS: 

 
1. Abertura dos trabalhos: 

a) 1ª chamada às 14h; 
b) 2ª chamada às 14h15m. 

2. Verificação do quórum:  
2.1. Membros presentes; 
2.2. Membros que solicitaram dispensa. 

3. Comunicados dos Conselheiros Membros da Comissão. 
4. Leitura de extrato de correspondências expedidas ou recebidas. 
5. Assuntos extrapauta. 
6. Discussão dos assuntos da pauta:  

6.1. Relato do Coordenador e da Assessora Técnica quanto à participação do 
Treinamento Eleitoral ocorrido em Brasília nos dias 29 e 30 de junho; 

6.2. Breve apresentação sobre os principais pontos levantados no Treinamento 
Eleitoral; 

6.3. Definição do calendário das reuniões ordinárias da CE-SC. 
7. Apreciação de assuntos extrapauta. 
8. Deliberações.  

 

3.1. EXTRAPAUTA: 
 

Sem assuntos extra pauta. 
  



 
 

4. ORDEM DO DIA: 

 

4.1 
MATÉRIA Relato do Coordenador e da Assessora Técnica 

quanto à participação do Treinamento Eleitoral 
ocorrido em Brasília nos dias 29 e 30 de junho; 

FONTE/SOLICITANTE - 
RELATOR/RESPONSÁVEL Manuela Cavallazzi e Mateus Casagrande Brunel 
ENCAMINHAMENTO Foi feito um breve relato sobre a participação no 

treinamento referente ao processo eleitoral 
 

4.2 
MATÉRIA Breve apresentação sobre os principais pontos 

levantados no Treinamento Eleitoral; 
FONTE/SOLICITANTE - 
RELATOR/RESPONSÁVEL Manuela Cavallazzi e Mateus Casagrande Brunel 
ENCAMINHAMENTO Foi apresentado pela Assessora Manuela como foi o 

treinamento Eleitoral em Brasília nos dias 29 e 30 de 
junho: 
29/06 – Apresentação dos membros da CEN, 
calendário conforme Resolução, etapas do processo 
eleitoral (registro das candidaturas e impugnações, 
definição do colégio eleitoral, requisitos e 
impedimentos para o arquiteto se candidatar e para 
poder votar, passo a passo do registro da 
candidatura, propaganda eleitoral, resultados e 
posse), como vai funcionar a aba Eleitoral do site do 
CAU, plano de divulgação apresentado pela CEN e 
competências da CEN e das CE Estaduais; 
30/06 – Processo administrativo eleitoral que deverá 
ser iniciado pelo coordenador e que deverá constar 
de convocações, súmulas, deliberações, impugnações 
e todos os documentos referentes à Eleição, foi 
passado também as formalidades desse processo 
(termo de abertura e encerramento, número de 
páginas, paginação, termo de juntada de documento 
e de substituição). A parte de denúncias deverá ser 
apartada do processo administrativo eleitoral, e pode 
ser feito até dia 31/10. Foi apresentada, também, a 
diferença entre denúncia de impugnação. 
Ainda em relação ao treinamento do dia 30/06, foi 
passado que a propaganda eleitoral será permitida 
somente via internet e que os debates devem ser 
realizados com todas as chapas concorrentes e que a 
propaganda institucional paga está vedada a partir de 
11 de setembro bem como a divulgação de nome e 
imagem de candidatos pelo CAU.  



 

Questionado pelo membro Maykon sobre a gradação 
das punições e informado que vai depender da 
análise da comissão e que a única sanção prevista na 
resolução 122/2016 é a cassação da chapa. 
Informado pela Assessora que foi solicitado à 
Assessoria especial que entrasse em contato com a 
área de comunicação do CAU/BR sobre o plano de 
divulgação do processo eleitoral. 
Os slides do treinamento serão passados para os 
membros da Comissão pela Assessora da CE. 

 

4.3 
MATÉRIA Definição do calendário das reuniões ordinárias da 

CE-SC. 
FONTE/SOLICITANTE - 
RELATOR/RESPONSÁVEL - 
ENCAMINHAMENTO Apresentado pela Assessora Manuela que os 

calendários das Comissões Eleitorais Estaduais 
foram baseados no calendário da Resolução 
122/2016. Desta forma, foi acertado que as próximas 
reuniões serão em: 21/09, 22/09; 09/11, 10/11, 
28/11, 29/11 das 09hs às 18hs; podendo ter novas 
reuniões de acordo com a demanda do processo. 
Calendário aprovado por meio da Deliberação CE/SC 
03/2017 

 

5. ENCERRAMENTO: 

 
Às 16:26 do dia 06 de julho de 2017, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião 
da Comissão Eleitoral Estadual do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa 
Catarina.  
 

Florianópolis, 06 de julho de 2017 
 
 
 
 

Mateus Casagrande 
Brunel 

Coordenador CE 

 Maykon Luiz da Silva 
Membro Suplente CE 

 
 
 

Manuela Cavallazzi 
Assessora CE 

 Gabriela Vieira Rodrigues 
Secretária CE 

 


