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ATA DA 6ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL-CAU/RJ 
 

 

DATA: 30/09/2020 HORA: 14H as 15:45H LOCAL: Videoconferência 

 
PARTICIPANTES 
Adir Kauss (Coordenador)  

Ivan Zanatta (Coordenador Adjunto)  

Bruno Farias  

Celso Evaristo  

Sergio Nogueira  
 

 
ASSESSORIA:  Patricia Fagundes 

 
PAUTA: Julgamento de denúncias 

 
1. Denúncia n° 11: 
1.1. O relator fez a leitura do relatório e voto fundamentado; 
1.2. Os membros da comissão expuseram seus entendimentos sobre a denúncia; 
1.3. Após debate, foi decidido pela improcedência da denúncia, acompanhando o voto do relator, com 

recomendação sobre a abstenção do uso de títulos e subtítulos na propaganda eleitoral; 
1.4. Houve divergência do membro da comissão Ivan Zanatta quanto à referência feita no relatório aos títulos 

utilizados na propaganda eleitoral. O mesmo entendeu que a CE-RJ não deveria fazer a recomendação 
sobre a utilização de títulos e subtítulos e se ater ao pedido apresentado pela parte denunciante, 
considerado improcedente por não se tratar de impugnação. 
 

2. Denúncia n° 13: 
2.1. O relator fez a leitura do relatório e voto fundamentado; 
2.2. Os membros da comissão expuseram seus entendimentos sobre a denúncia; 
2.3. Foi decidido pela improcedência da denúncia, acompanhando o voto do relator, por unanimidade. 
 
INFORMES 

 
a. O coordenador informou aos membros da comissão sobre o disparo da primeira mensagem eletrônica 

com propaganda eleitoral conforme regulamento, programado para este dia 30/09. O conteúdo foi 
elaborado com o material enviado pelas 3 chapas concorrentes, em acordo entre o coordenador, a 
assessora técnica e a Assessoria de Comunicação do CAU/RJ.  Serão feitos mais 2 disparos de 
mensagens eletrônicas com propaganda eleitoral, programados para os dias 12/10 e 14/10, e deverá 
ser dada oportunidade de envio de novo material pelas chapas. 
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b. Houve o cadastro de cinco novas denúncias no SiEN, para as quais será feita a análise de 
admissibilidade pelo coordenador dentro de 7 dias, conforme regulamento. 
 

c. A próxima reunião será comunicada ao longo da semana. 
 
 

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2020 
 
 
Considerando a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos membros desta comissão e a 
implantação de reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas. 
 

 
Patricia Fagundes 

Analista Técnica - CAU/RJ 
Assessora Técnica Substituta (P.O. n° 007/2020-PRES) 

 
 


