
 

 

 

 

INTERESSADO PLENÁRIO DO CAU/ES 

ASSUNTO 
Aprovação do Plano de divulgação do Processo Eleitoral do CAU-
ES. 

 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOES N° 246, DE 30 DE JUNHO DE 2020. 

 
Aprova o Plano de divulgação do Processo 
Eleitoral do CAU-ES. 

 
O Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES), no uso da 

atribuição prevista no art. 29, XXII do Regimento Interno, aprovado pela Deliberação Plenária 

CAU/ES nº 121, de 21 de agosto de 2018, reunido ordinariamente, de forma online, para a 

87ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 30 de junho de 2020, após análise do assunto 

em referência; e, 

 

 

DELIBEROU: 

 
1. Aprovar o Plano de divulgação do Processo Eleitoral do CAU-ES em anexo; 
 
2. Publicar esta deliberação no sítio eletrônico do CAU/ES; 
 

Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Com 08 votos favoráveis; 00 votos contrários; 00 abstenções e 00 ausência. 
 
 

Vitória/ES, 30 de junho de 2020. 
 
 
 

_________________________________ 
LIANE BECACICI GOZZE DESTEFANI 

Presidente do CAU/ES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

87ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/ES 
 

Folha de Votação 

 

Conselheiro 
Votação 

Sim Não Abst. Ausência 

Liane Becacici Gozze Destefani ---------- ---- ----- ------------- 

Carolina Gumieri Pereira de Assis X    

Giedre Ezer da Silva Maia X    

Pollyana Dipré Meneghelli X    

Joao Marcelo de Souza Moreira X    

Daniela de Souza Caser X    

Emílio Caliman Terra X    

Eliomar Venancio de Souza Filho X    

Maria Alice Barreto Marins Rampinelli X    

 
Histórico de Votação: 

  

Reunião Plenária Ordinária Nº 087 

  

Data: 30/06/2020 

  

Matéria em votação: Aprovação do Plano de divulgação do Processo Eleitoral do 
CAU-ES. 

  

Resultado da votação: 

Sim (  8  )   Não (  0  )   Abstenções (  0  )   Ausências (  0  )   Total ( 8 ) 
 

Ocorrências:  
 

 

Secretário: Alan Marcel Braga da Silva Melo 

  

  

  

  

Condutor dos Trabalhos (Presidente): LIANE BECACICI GOZZE DESTEFANI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ANEXO 

 

Plano de Comunicação Eleições CAU 2020 
  

Objetivo 

Garantir transparência ao processo 
eleitoral e manter todos os 

arquitetos e urbanistas registrados 
e ativos cientes das etapas da 

eleição e das respectivas 
obrigações, enquanto eleitores ou 

candidatos. 

 

 

 

Página da Eleição CAU/ES 2020 https://eleicoes.caubr.gov.br/  

 

   

Ação Público Canais Período 
 

Primeira chamada para período de registro das chapas 
Arquitetos e 
Urbanistas 

Redes 
sociais 

01 de 
julho 

 

Divulgação do nº de conselheiros do Plenário, da lista de 
profissionais com registro ativo e da lista de prováveis 
coordenadores eleitores da eleição de representantes 
das IES (quantas cadeiras disponíveis para cada 
conselho e profissionais habilitados para participar do 
processo) 

Arquitetos e 
Urbanistas 

Mailing e 
site 

17 de 
julho 

 

Publicação do edital de convocação eleitoral no DOU e 
nos sites 

Arquitetos e 
Urbanistas e 
sociedade 

Mailing, site, 
redes 

sociais e 
assessoria 

de imprensa 
27 de 
julho 

 

Divulgação do período para protocolar o pedido de 
registro de candidatura (03 à 21 de agosto). 

Arquitetos e 
Urbanistas 

Mailing, site 
e redes 
sociais 

03, 12 e 
20 de 
agosto 

 

Divulgação dos pedidos de registro de candidatura (e 
orientações sobre impugnação) 

Arquitetos e 
Urbanistas 

Mailing, site 
e redes 
sociais 

24 de 
agosto 

 

Divulgação do prazo para impugnação das chapas e 
candidaturas (de 31/08 à 02/09) 

Arquitetos e 
Urbanistas Mailing 

26 de 
agosto 

 

Campanha eleitoral (informar os arquitetos sobre as 
chapas) 

Arquitetos e 
Urbanistas 

Mailing, site 
e redes 
sociais 

25 de 
agosto 

 

Divulgação da definição do número de chapas 

Arquitetos e 
Urbanistas e 
sociedade 

Mailing, site, 
redes 

sociais e 
assessoria 

de imprensa 
28 de 
agosto 

 

Divulgação do resultado do julgamento das impugnações 
de registro de candidatura e candidaturas deferidas e 
indeferidas. 

Arquitetos e 
Urbanistas 

Site, mailing 
e redes 
sociais 

14 de 
setembro 

 

Divulgação da possibilidade de recurso do indeferimento 
da candidatura Candidatos Mailing 

14 de 
setembro 

 

Divulgação dos recursos contra decisões relacionadas a 
candidaturas e impugnações 

Arquitetos e 
Urbanistas 

Site, mailing 
e redes 
sociais 

18 de 
setembro 

 

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos e 
publicações das chapas homologadas (fotos e currículos 
dos candidatos) 

Arquitetos e 
Urbanistas 

Site, mailing 
e redes 
sociais 

28 de 
setembro 

 

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos Candidatos Mailing 
28 de 

setembro 
 

Divulgação da qualificação dos colégios eleitorais 
(orientar os arquitetos se o nome consta na lista, critérios 
de escolha e solicitando que busquem o nome na lista e 
que entre em contato com o CAU, caso seja necessário 
fazer correção) 

Arquitetos e 
Urbanistas 

Site, mailing 
e redes 
sociais 

01 de 
outubro 

 

https://eleicoes.caubr.gov.br/


 

 

 

Divulgação do dia da votação (orientar sobre a votação) 

Arquitetos e 
Urbanistas e 
sociedade 

Site, mailing, 
redes 

sociais e 
assessoria 

de imprensa 
02 a 14 de 

outubro 

 

Chamada à votação e orientações sobre justificativa. 
Arquitetos e 
Urbanistas 

Site e redes 
sociais 

07 e 14 de 
outubro 

 

Publicação do resultado da eleição 

Arquitetos e 
Urbanistas e 
sociedade 

Mailing, site, 
redes 

sociais e 
assessoria 

de imprensa 
16 de 

outubro 

 

Divulgação do prazo para impugnação do resultado (19 e 
20 de outubro) 

Arquitetos e 
Urbanistas 

Site e redes 
sociais 

18 de 
outubro 

 

Divulgação do resultado da eleição após o julgamento de 
recursos 

Arquitetos e 
Urbanistas e 
sociedade 

Mailing, site, 
redes 

sociais e 
assessoria 

de imprensa 
16 de 

novembro 

 

Publicação do resultado da eleição no DOU 
Arquitetos e 
Urbanistas 

Site e redes 
sociais 

07 de 
dezembro 

 

Divulgação da posse dos eleitos 
Arquitetos e 
Urbanistas 

Site, redes 
sociais e 

assessoria 
de imprensa 

15 de 
dezembro 

 

Divulgação do prazo para justificar falta de votação (15 a 
30 de dezembro) 

Arquitetos que 
não votaram 

Site, redes 
sociais e 
mailing 

14 de 
dezembro 

 

 


