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PROCESSO - 

ASSUNTO Calendário de reuniões – Cronograma de trabalho 

INTERESSADO CAU/RS 

DELIBERAÇÃO Nº 001/2020 – CE-CAU/RS 

A COMISSÃO ELEITORAL DO CAU/RS, reunida ordinariamente em sistema de deliberação remota, conforme 
determina a Deliberação Plenária DPO/RS Nº 1155/2020, no dia 22 de junho de 2020, no uso das 
competências que lhe conferem a Resolução nº 179/2019, após análise do assunto em epígrafe, e 

Considerando a DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0094-09/2019, que aprova o Calendário eleitoral das 
eleições 2020 do CAU; e 
 
Considerando a necessidade de instruir o planejamento financeiro do CAU/RS, tendo em vista sua 
reprogramação do Plano de Ação e Orçamento, conforme expresso em e-mail encaminhado à CE-RS; 
 
DELIBERA: 
 

1. A aprovação das seguintes datas de reuniões ordinárias da Comissão Eleitoral do CAU/RS para as 
Eleições 2020: 

 

Data da Reunião Ato da Comissão Eleitoral

1
22/06/2020 (segunda-feira), 

às 10 horas
Aprovação do calendário de reuniões da CE-RS.

2
06/07/2020 (segunda-feira), 

às 14 horas
Aprovação do plano de divulgação do processo eleitoral do CAU/RS.

3
20/07/2020 (segunda-feira), 

às 14 horas
Esclarecimentos sobre o Regulamento Eleitoral.

4
03/08/2020 (segunda-feira), 

às 14 horas
Abertura do processo administrativo eleitoral.

5
24/08/2020 (segunda-feira), 

às 14 horas

Publicação dos pedidos de registro de candidatura.

Organização do sorteio da numeração das chapas.

6
28/08/2020 (sexta-feira), às 

14 horas

Sorteio da numeração das chapas. (Presencial)

Divulgação da definição da numeração de chapas.

7

10/09/2020 (quinta-feira) e 

11/09/2020 (sexta-feira), em 

horário a ser definido

Julgamento dos pedidos de substituição voluntária de candidato, os 

pedidos de impugnação de registro de candidatura de chapa e os 

pedidos de registro de candidatura de chapa.

8
23/09/2020 (quarta-feira), às 

14 horas

Análise dos requisitos de elegibilidade dos candidatos substitutos 

apresentados pelas chapas na forma do art. 58, § 1º.

9

26/10/2020 (segunda-feira) e 

27/10/2020 (terça-feira), em 

horário a ser definido

Julgamento das impugnações do resultado das eleições.

10
A ser definida - entre 17 e 

20/11/2020
Aprovação do relatório conclusivo das eleições no CAU/RS.

11
11/12/2020 (sexta-feira), às 

14 horas

Diplomação dos candidatos eleitos a conselheiro do CAU/BR e do 

CAU/RS.
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2. O encaminhamento dessa deliberação à Presidência do CAU/RS e publicação no site do CAU/RS. 
 
Com os votos favoráveis dos membros titulares presentes Luciana Inês Gomes Miron, Renato Gilberto Gama 
Menegotto e Roberto Luiz Decó. 
 

Porto Alegre, 22 de junho de 2020. 

 

Atestamos a veracidade e a autenticidade das informações prestadas. 
 
 
 
 

Claudivana Bittencourt     Tiago Ribeiro da Silva 
Secretária Executiva do CAU/RS    Assessor Jurídico do CAU/RS 
Assessora Técnica da CE-RS    Assessor Técnico da CE-RS 
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