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SÚMULA DA 4ª REUNIÃO CE-SP 

 

DATA 03 de julho de 2020 HORÁRIO  10h00 às 14h00 

LOCAL Reunião Virtual – Microsoft Teams 

 

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 

PARTICIPANTES 

José Roberto Rebello Coordenador 

André Comitre Junior Membro 

Marineia Lazzari Chiovatto Membro 

Marco Antônio Teixeira da Silva  Membro 

Nancy Laranjeira Tavares de Camargo  Membro 

 

ASSESSORIA 
Carlos Eduardo de Lima 

Gisele Gomes de Vitto 

Analista Téc. Jurídico 

Analista Adm. 

 

CONVIDADOS Daniele Gomes Pinto de Moraes  

 

Ausências justificadas 

Conselheiro  

 

Leitura e aprovação da Súmula 

Encaminhamento 
 

 

Comunicação 

 

Responsável Coordenador José Roberto Rebello 

Comunicado  

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Leitura e interpretação da deliberação CEN-CAU/BR nº 037/2019 

Fonte CE-SP  

Relator José Roberto Rebello 

Encaminhamento 

1. A coordenadora de comunicação, Daniele Gomes Pinto de Moraes, 

esclareceu como ocorreram as divulgações nas eleições anteriores e 

informou que o CAU/BR faz a divulgação massiva das eleições, ficando, 

somente, alguns pontos estratégicos para publicação dos CAU/UF;  

2. A coordenadora informou também que o CAU/BR deve disponibilizar um 

hotsite eleitoral, no qual constará todas as informações das eleições e será 

destinado somente para este fim. Todavia, caso não seja criado, o CAU/SP 

poderá disponibilizar uma página própria e específica para as eleições. Na 

página principal do website do CAU/SP será criado um banner que 

direciona os acessos ao hotsite ou à página das eleições; 

3. Foi explicado que o CAU/SP não possui clipping, nem whatsapp e também 

não faz propaganda paga, pois não tem agência de publicidade, sendo 

atribuição do CAU/BR realizar a propaganda institucional paga; 

4. No decorrer das eleições, é interessante o CAU/SP realizar mídia 
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espontânea, no qual revistas e jornais avulsos fazem uma reportagem sobre 

as eleições de uma maneira ampla, sempre voltada à instituição. Foi 

esclarecido que normalmente essas reportagens são encaminhadas à 

Comissão Eleitoral para aprovação; 

5. A coordenadora explicou que a Comissão eleitoral tem prioridade na 

demanda de trabalho, portanto as publicações serão realizadas no mesmo 

dia, desde que a reunião da comissão ocorra na parte da manhã. Assim, 

pode-se considerar publicação imediata dentro do horário de funcionamento 

do CAU/SP; 

 

2 Elaboração do Plano de Divulgação das Eleições do CAU/SP. 

Fonte CE-SP  

Relator José Roberto Rebello 

Encaminhamento 

1. Após explanação da coordenadora de comunicação, a comissão fez analise 

do plano de divulgação do CAU/BR e adaptou alguns pontos necessários 

para estabelecer o plano do CAU/SP; 

2. Assunto contido na Deliberação 001/2020. 

 

3 Assuntos diversos 

Fonte CE-SP  

Relator José Roberto Rebello 

Encaminhamento 

1. A comissão discutiu a respeito de um questionamento recebido sobre 

desincompatibilização para eleições municipais. O assessor, Carlos Eduardo 

de Lima, afirmou que existem dois posicionamentos jurídicos conflitantes 

sobre o assunto, sendo necessário uma análise individualizada da situação 

com a consulta a um advogado especializado em direito eleitoral e informou 

que encaminhará à comissão um e-mail com a pesquisa realizada; 
2. Ficou agendada uma reunião para o dia 17/07 às 9h00 para tratar o assunto 

novamente. 

 

 

 

 

 

 

José Roberto Rebello  

Coordenador 

 Gisele Gomes de Vitto 

Assessoria - Analista Administrativa 

 

 

 

 
   

 

 

 

 
   

 
 


