
 
 

 

DELIBERAÇÃO Nº 05/2017 – CE-ES 

A Comissão Eleitoral do Espírito Santo - CE-ES, reunida na sede do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES), na Rua Hélio Marconi, nº 58, Bento Ferreira, Vitória/ES, na 

3ª reunião extraordinária no dia 23 de outubro de 2017, após análise do assunto em epígrafe, e 

Considerando o Art. 45 da Resolução CAU/BR n° 122, de 23 de setembro de 2016, que trata do 

recebimento e tratamento de denúncias no processo eleitoral das eleições no CAU; 

Considerando denúncia protocolada pelo Sistema Nacional Eleitoral – SiEN, Protocolo nº 165/2017, 

referente à isonomia de tratamento das denúncias eleitorais. 

Deliberou: 

1- Pelo arquivamento da Denúncia nº 165/2017, devido aos seguintes motivos: 

a. A denúncia foi cadastrada no SiEN no dia 11 de outubro, às 17:52:29, véspera do feriado 

nacional do dia 12, sendo que o CAU/ES não teve expediente nos dias 13, 14 e 15 de 

outubro; 

b. A Coordenadora Roberta Rocha de Toledo Pinheiro estava fora do país, só retornando na 

quarta-feira, dia 18 de outubro de 2017, à noite; 

c. A CEN foi consultada sobre o prazo de resposta a admissibilidade da denúncia e no dia 17 

informou que a data limite é dia 1º de novembro de 2017; 

d. Para registro e acesso do SiEN, é necessária a presença da Coordenadora e/ou Coordenador 

Adjunto na sede do CAU/ES e da assessora técnica, sendo que esta é a única pessoa com 

login e senha para o sistema; 

e. Por impossibilidade de agenda da CE-ES, só foi possível o agendamento da reunião para o 

dia 23/10/2017. 

2- Pela notificação dos interessados nos termos do Regulamento Eleitoral; 

 

3- Pela divulgação desta decisão no sítio eletrônico do CAU/ES. 

Esta Deliberação passa a valer a partir desta data. 

Vitória - ES, 23 de outubro de 2017. 

 

 

José Carlos Neves Loureiro – Coordenador Adjunto da CE-ES 

 

Marco Antônio Cypreste Romanelli - Membro da CE- ES 

 

Ana Carolina Gomes Sampaio Pereira – Membro Suplente da CE-ES 
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