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COMISSÃO ELEITORAL DO CAU/MG 
ATA DE Nº 006/2014  

 

Aos dez dias do mês de novembro de 2014, às 15:00 (quinze horas), reuniu-se 

na Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais – 

CAU/MG, localizado na Rua Paraíba, nº 966, 12º andar, Funcionários, em Belo 

Horizonte/MG, na sala de reuniões, a Comissão Eleitoral do CAU/MG, 

composta pelos Arquitetos e Urbanistas Fernando de Oliveira Graça, Marília 

Maria Brasileiro Teixeira Vale e Flávio Almada, nos termos da Deliberação 

Plenária CAU/MG 169/2014. Presentes também os Assessores da Comissão 

Eleitoral do CAU/MG, conforme Decisão Plenária CAU/MG 172/2014, o 

Arquiteto e Urbanista José Amador Ribeiro Ubaldo, o Advogado Eder Bomfim 

Rodrigues e a Auxiliar Administrativa Márcia Cristina Pereira Ribeiro para tratar 

dos assuntos relacionados ao processo eleitoral do CAU/MG. Ausências 

justificadas dos Arquitetos e Urbanistas Marcus Vinícius Rios Meyer e José 

Artur Fiuza Costa. Dando início à reunião, a Coordenadora da Comissão, 

Arquiteta e Urbanista Marília Maria Brasileiro Teixeira Vale, apresentou a pauta 

do dia, a saber: (i) exame das razões de representação formulada pela 

Arquiteta e Urbanista Vera Maria Naves Carneiro Mascarenhas, integrante da 

Chapa Arquitetura e Cidades – Novos Horizontes, contra a Chapa 

COM_sequência, em cotejo com as razões de defesa da chapa representada; 

(ii) exame de e-mails enviados para a Comissão Eleitoral do CAU/MG pela 

Arquiteta e Urbanista Vera Carneiro, nos seguintes termos: “No site de votação 

todas as Chapas estão com a proposta de trabalho e depois a relação de 

conselheiros  exceto a Arquitetura e Cidades/Novos Horizontes. Porque não foi 

enviado pela Comissão eleitoral ao CAU/BR nossa proposta?”; “Prezados, No 

site votararquitetoeurbanista não consta inserido o perfil e as fotos dos 

componentes da Chapa Arquitetura e Cidades/Novos Horizontes e preciso da 

informação de como poderá ser regularizado. Perguntamos ainda como existe 

uma logo da Chapa COM-sequencia nova que não constava anteriormente?”; 

(iii) análise de denúncia apresentada pela Arquiteta e Urbanista Vera Carneiro 

no módulo eleitoral, qual seja, “No site de votação todas as Chapas estão com 

a proposta de trabalho e depois a relação de conselheiros exceto a Arquitetura 
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e Cidades/Novos Horizontes”; e, (iv) análise de denúncia apresentada, no 

Módulo Eleitoral, pela Arquiteta e Urbanista Letícia Soares de Miranda – “Na 

página da eleição a Chapa 2 apareceu sem a proposta de governo e sem o 

currículo dos membros da chapa. Na chapa 1 aparece a proposta e o currículo 

de todos os componentes. A Chapa 2 está em desvantagem, a eleição precisa 

ser anulada.” Após a apresentação da pauta, a reunião seguiu conforme cada 

um dos tópicos já destacados. Assim, a Coordenadora informou que em 23 de 

outubro de 2014, foi protocolada a representação que, em síntese, sustenta 

terem sido encaminhadas à comunidade de arquitetos e urbanistas 

comunicações do CAU/MG, durante os três meses que antecedem o pleito, que 

seriam, na visão da representante, qualificáveis como publicidade institucional, 

em desrespeito ao disposto no art. 41 da Resolução CAU/BR nº 81/2014 e ao 

princípio da impessoalidade: “Art. 41. São proibidas aos candidatos com 

mandato em curso e que estejam no exercício de cargo de presidente, vice-

presidente e de diretor do CAU/BR e dos CAU/UF, e também aos cargos que a 

estes se equiparem, as seguintes condutas: (...) V - nos três meses que 

antecedem o pleito: b) autorizar publicidade institucional de atos, programas, 

obras, serviços e campanhas do CAU/BR ou dos CAU/UF, exceto a 

contratação de serviços essenciais à instalação e funcionamento do processo 

eleitoral de que trata este Regulamento Eleitoral, com prévia e expressa 

autorização do plenário do respectivo CAU.” Em observância às regras 

cabíveis, em especial o art. 42 da citada resolução, foi instaurado processo 

administrativo e notificado o responsável pela candidatura representada, 

Chapa COM_sequência, para protocolar defesa, no prazo de 3 (três) dias do 

recebimento da notificação. Em sua defesa, apresentada tempestivamente, a 

representante da Chapa COM_sequência sustenta, sinteticamente, que as 

regras cabíveis não foram desrespeitadas, tampouco o princípio da 

impessoalidade foi ferido. Argumenta que os comunicados se referem 

exclusivamente a temas de interesse do CAU/MG que estariam contidos na 

exceção prevista no parágrafo único do art. 41 da Resolução CAU/BR nº 

81/2014, segundo o qual “os impedimentos contidos neste artigo não se 

aplicam às atividades e programas de trabalho que envolvam manifestações 
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públicas, seminários, cursos e palestras sobre assuntos relacionados 

diretamente as funções técnicas, administrativas e de divulgação das rotinas 

profissionais do CAU/BR e dos CAU/UF.” Empreendido o relato das razões das 

partes interessadas, destacou a Coordenadora que o protocolo da defesa 

coincidiu com a data de realização das eleições para o Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo e que o resultado, já apurado, indica a votação majoritária para 

representantes da Chapa Arquitetura e Cidades – Novos Horizontes. Realizada 

essa observação, destacou que os conteúdos dos comunicados anexados na 

representação podem ser assim sintetizados: (i) no comunicado de agosto de 

2014, informação sobre curso a ser realizado juntamente com o SEBRAE; nota 

de esclarecimento do CAU/BR sobre a Resolução CAU/BR nº 51/2013 (dispõe 

sobre as áreas de atuação privativas dos arquitetos e urbanistas e as áreas de 

atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas, e dá outras 

providências) e informação sobre a prorrogação do prazo para apresentação 

do projeto de segurança contra incêndio e pânico de edificações perante as 

autoridades competentes; (ii) no comunicado de setembro de 2014, novas 

informações sobre o processo eleitoral; informações sobre o curso de modelo 

de negócios para pessoas físicas junto ao SEBRAE; informação do CAU/BR 

sobre novas funcionalidades do SICCAU (sistema de informações do CAU) e 

dados sobre o funcionamento do CAU Itinerante, projeto que leva ações 

institucionais do CAU/MG ao interior do Estado; (iii) no comunicado de outubro 

de 2014: informação sobre o processo eleitoral no CAU; informação sobre 

discussões de propostas legislativas junto à Prefeitura de Belo Horizonte; 

informação sobre a nova tabela de honorários de arquitetos; informação sobre 

a reunião entre o CAU/MG e o Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura 

e Engenharia Consultiva e informação sobre parceria firmada entre o CAU/MG 

e o Ministério Público para ações destinadas à proteção do patrimônio 

histórico. Na opinião da Coordenadora da Comissão, o conteúdo dos 

comunicados envolve, predominantemente, matérias de interesse geral dos 

arquitetos, como informações sobre eleições, realização de cursos, 

funcionalidades de sistemas da autarquia, interpretação de normas relevantes 

para o dia-a-dia dos arquitetos e urbanistas (Resolução CAU/BR nº 51/2013) e 
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dados importantes para o exercício da profissão como, por exemplo, a 

divulgação da nova tabela de honorários. Nesse sentido, se enquadrariam, em 

sua maioria, nas exceções dispostas no próprio art. 41 da Resolução CAU/BR 

nº 81/2014. Em adendo, salientou que os informativos, na sua opinião, naquilo 

que fogem às exceções previstas na norma eleitoral, não tiveram impacto 

relevante na decisão dos eleitores, tendo em vista que o resultado da votação 

foi, de modo geral, desfavorável à Chapa representada. De qualquer modo, 

destacou que, caso o pleito ainda não tivesse ocorrido, seria cabível a decisão 

de interrupção do envio de novos comunicados para evitar eventuais riscos no 

processo eleitoral. Considerando que a decisão desta Comissão não poderia 

ter sido tomada antes da apresentação de defesa pela Chapa representada, 

nos termos da Resolução CAU/BR nº 81/2014, e que esta foi protocolada no 

dia do pleito, prazo final de resposta para a Chapa COM_sequência, restou, 

portanto, prejudicada a determinação de interrupção do envio de novos 

comunicados. Destaque-se também que, neste período, não houve o envio de 

qualquer comunicação do CAU/MG que gerasse uma situação tal como esta 

narrada pela Arquiteta e Urbanista Vera Carneiro. Diante do cenário exposto, 

constata-se a perda de objeto da representação no que se refere à medida 

cabível (interrupção de comunicados). Em homenagem ao princípio da 

proporcionalidade e considerando o resultado favorável das eleições à Chapa 

Arquitetura e Cidades – Novos Horizontes, tem-se que os fatos aduzidos não 

recomendam a adoção de qualquer outra medida, a não ser a decisão da 

Coordenadora de arquivamento e baixa do respectivo processo. O voto, bem 

como as razões apresentadas pela Coordenadora, foi acompanhado na íntegra 

pelos demais integrantes da Comissão presentes, quais sejam Arquitetos e 

Urbanistas Fernando de Oliveira Graça e Flávio Almada. Quanto às demais 

questões desta reunião, itens (ii), (iii) e (iv) a Coordenadora informou que o 

sistema das eleições – Módulo Eleitoral – é gerido e de responsabilidade da 

Comissão Eleitoral Nacional do CAU/BR, não cabendo à Comissão Eleitoral do 

CAU/MG qualquer ação de administração e gestão do mesmo, destacando-se 

que a Resolução CAU/BR nº 81/2014, bem como o Edital de Convocação das 

Eleições do CAU/BR-CAU/UF (Diário Oficial da União, Seção 03, p.427-428 e 
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também disponível nos sites do CAU/BR e CAU/MG) estabeleceram os prazos 

para todos os lançamentos de informações no mencionado Módulo Eleitoral. 

Se as informações não apareceram devidamente no sistema eleitoral no dia 

das eleições é provável que as mesmas não tenham sido lançadas na forma 

estabelecida na legislação e no Módulo Eleitoral. Por fim, é de se destacar 

ainda que por mais que a Comissão Eleitoral do CAU/MG, através de sua 

Assessoria, tenha tentado junto à Comissão Eleitoral Nacional resolver o 

problema de perfil, fotos e outros dados dos candidatos no dia das eleições, tal 

situação não foi possível, tendo em vista que a própria Assessoria da 

Comissão Eleitoral Nacional do CAU/BR informou que o todo o sistema das 

eleições estava lacrado, não podendo sofrer qualquer mudança, haja vista a 

sua fiscalização por uma empresa de auditoria independente e a necessária 

preservação das eleições de todo o CAU em 2014. Após estas explicações os 

Arquitetos e Urbanistas Fernando de Oliveira Graça e Flávio Almada 

concordaram e consentiram com as informações e explicações apresentadas 

pela Coordenadora da Comissão Eleitoral do CAU/MG no sentido de que tais 

denúncias não estavam sob a alçada de responsabilidade desta Comissão. Em 

seguida, a Coordenadora ainda apresentou aos membros da Comissão uma 

outra denúncia feita pela Arquiteta e Urbanista Vera Carneiro no Módulo 

Eleitoral, em 04/11/2014, qual seja, “Conforme artigo 41 é vedado aos 

candidatos que estão no exercício do cargo de Presidente a autorização de 

publicidades institucional sem a prévia autorização do Plenário do CAU. O Sr. 

Presidente Joel Campolina enviou a informação sobre um curso a ser realizado 

em final de novembro sem pedir autorização do Plenário demonstrando 

infração ao artigo 41 do Regimento Eleitoral”. No entanto, após a leitura da 

denúncia, a Comissão Eleitoral do CAU/MG recebeu um e-mail da candidata, 

durante a sua reunião, às 16:36 (dezesseis horas e trinta e seis minutos) com o 

seguinte conteúdo “Prezados, Quero pedir que desconsiderem a 

representação(denúncia) referente ao curso de Tabelas de Honorários pois 

trata-se de um email enviado pela comunicação entre o Conselho e o IAB. Foi 

um engano. Atenciosamente, Arq. Urb. Vera Carneiro de Araújo.” Diante das 

considerações apresentadas pela candidata em seu e-mail, a Comissão 
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Eleitoral do CAU/MG decidiu, por unanimidade, arquivar a representação. Por 

último, foi debatido por todos os Arquitetos e Urbanistas membros desta 

Comissão a melhor data para a diplomação dos candidatos eleitos em 05 de 

novembro de 2014. A Coordenadora informou que a diplomação deveria 

acontecer, nos termos da Resolução CAU/BR nº 81/2014, entre os dias 10 a 12 

de dezembro de 2014. Assim, ela sugeriu o dia 12 de dezembro às 14:00, data 

e horário que foram aceitos também pelos Arquitetos e Urbanistas Fernando de 

Oliveira Graça e Flávio Almada. Encerrados os temas, deu-se por finalizada a 

reunião às 17:00 (dezessete horas). 
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