
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 
EXERCÍCIO: 2022 DATA: 08/11/2022 
Dados do autor do relatório: 
Nome: Guilherme Alves Ferreira e Oliveira     
Cargo: Gerente Jurídico 
Documento nº: 107.122    
Tipo de documento:  Identidade profissional OAB/MG 
 
 
Dados da viagem: 
 

• Chegada em Brasília: 8 de novembro de 2022 (manhã). 
 

• Reunião Preparatória Eleições 2023 
 

Data: 8 de novembro de 2022                     Horário: 09h00 às 18h00 
Local: Auditório do Edifício General Alencastro, andar térreo (edifício onde se localiza a sede do CAU/BR) 

              Endereço: SEPS Quadra 702/902 – Asa Sul - CEP 70.390-025 – Brasília-DF 
 

• Encontro de Planejamento da CRI-CAU/BR para 2023 
 

Data: 9 de novembro de 2022                     Horário: 09h00 às 13h00 
Local: Plenário da sede do CAU/BR - Endereço: SEPS Quadra 702/902 – Asa Sul - CEP 70.390-025 – Brasília-DF 

 
• Visita ao Congresso Nacional 

 
Data: 9 de novembro de 2022                     Horário: 14h00 às 17h00 
Local: Anexo II da Câmara dos Deputados - Endereço: Praça dos Três Poderes, CEP 70.297-400– Brasília-DF 
 

• Saída de Brasília: 9 de novembro de 2022 (noite). 
 
 
Justificativas da viagem: 
 

• Evento: Reunião Preparatória Eleições 2023 (08/11) 
 

O CAU/MG recebeu Ofício Circular nº 047/2022 do CAU/BR por meio do qual os CAU/UFs foram convidados a participar da Reunião 
preparatória das Eleições 2023. O encontro teve por objetivo uma apresentação das alterações do Regulamento Eleitoral do CAU 
(Resolução CAU/BR nº 179, de 22 de agosto de 2019) promovidas pela Resolução CAU/BR nº 221, de 2 de setembro de 2022, pela 
Coordenação e pela Assessoria Técnica da Comissão Eleitoral Nacional do CAU/BR, bem como abordando os temas referentes ao 
preparativo e o bom andamento do processo eleitoral 2023 do CAU, conforme minuta de pauta disposta na Deliberação no 019/2022 
- CEN-CAU/BR, de 2 de agosto de 2022. 
 
A presença da Gerência Jurídica ao evento era imprescindível, ante a relevância das questões a serem tratadas no evento para o 
assessoramento jurídico à Comissão Eleitoral do CAU/MG para as eleições nesse Conselho a serem realizadas no ano de 2023, 
bem como para orientações legais à gestão e aos empregados do CAU/MG acerca das obrigações e vedações do Regulamento 
Eleitoral a serem adotadas no ano de 2023. 
 



 

 

 
Justificativas da viagem: 
 

• Evento: Reunião Preparatória Eleições 2023 (08/11) 
 

O CAU/MG recebeu Ofício Circular nº 047/2022 do CAU/BR por meio do qual os CAU/UFs foram convidados a participar da Reunião 
preparatória das Eleições 2023. O encontro teve por objetivo uma apresentação das alterações do Regulamento Eleitoral do CAU 
(Resolução CAU/BR nº 179, de 22 de agosto de 2019) promovidas pela Resolução CAU/BR nº 221, de 2 de setembro de 2022, pela 
Coordenação e pela Assessoria Técnica da Comissão Eleitoral Nacional do CAU/BR, bem como abordando os temas referentes ao 
preparativo e o bom andamento do processo eleitoral 2023 do CAU, conforme minuta de pauta disposta na Deliberação no 019/2022 
- CEN-CAU/BR, de 2 de agosto de 2022. 
 
A presença da Gerência Jurídica ao evento era imprescindível, ante a relevância das questões a serem tratadas no evento para o 
assessoramento jurídico à Comissão Eleitoral do CAU/MG para as eleições nesse Conselho a serem realizadas no ano de 2023, 
bem como para orientações legais à gestão e aos empregados do CAU/MG acerca das obrigações e vedações do Regulamento 
Eleitoral a serem adotadas no ano de 2023. 
 

• Encontro de Planejamento da CRI-CAU/BR para 2023 (09/11) 
 
O CAU/MG recebeu Ofício Circular nº 066/2022 do CAU/BR por meio do qual os CAU/UFs foram convidados a participar do Encontro 
de Planejamento da CRI-CAU/BR para 2023, organizado pela Comissão de Relações Institucionais do CAU/BR (CRI-CAU/BR) e 
pela Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares do CAU/BR (AIP)  
O encontro teve por objetivo, em síntese, propor e aprovar uma estratégia de atuação política do CAU, de maneira a atuar com 
efetividade junto ao Poderes Legislativos federal e estaduais. Considerando a presença em Brasília, da Gerência Jurídica, para o 
evento preparatório das eleições no dia anterior e, ainda, a atuação da Gerência na representação do CAU/MG no COP-MG 
(Conselhos e Ordens Profissionais de Minas Gerais) quanto às ações políticas no estado de Minas Gerais, justificou-se a participação 
no evento, com o fito de alinhar as estratégias de atuação estadual do CAU/MG à diretrizes do CAU/BR. 
 
Descrição das atividades realizadas no evento:  

 
• Reunião Preparatória Eleições 2023 

 
Pauta: 
 
8h30 - Credenciamento  
9h00 - Abertura  
9h15 - Comissões eleitorais e assessorias  
10h00 - Obrigações e deveres dos presidentes de CAU.  
14h30 - Vedações a conselheiros, presidentes, funcionários e colaboradores do CAU  
16h00 - Intervalo  
16h15 - Projeto de resolução que dispõe sobre eleição extraordinária para recomposição de plenário de CAU/UF  
12h30 - Intervalo  
18h00 - Encerramento  

 
O evento supracitado focou em retratar o Regulamento Eleitoral para as Eleições de Conselheiros Titulares e respectivos Suplentes 
de Conselheiros do CAU/BR e dos CAU/UFs que foi aprovado por meio da Resolução nº 179 de 22 de agosto de 2019 e alterado 
pela Resolução CAU/BR nº 221, de 2 de setembro de 2022. O Assessor Técnico da CEN-CAU/BR, Robson Ribeiro, abordou de 
forma bem didática o trabalho da Comissão Eleitoral Nacional (CEN-CAU/BR) e suas competências, ressaltando o seu papel de 



 

 

primeira instância das eleições dos representantes das IES, de condução nacional do processo eleitoral, da sua atuação correcional 
no processo, bem como no esclarecimento de dúvidas relacionadas ao Regulamento Eleitoral e interpretação de casos omissos; a 
composição das comissões eleitorais e assessorias técnicas; plano de ação e competências das comissões eleitorais; obrigações e 
deveres dos presidentes dos CAU/UFs, com realce na obrigação dos CAU/UFs em divulgarem o procedimento eleitoral previstas na 
Seção V do Regulamento. Foram explanadas as vedações a conselheiros, presidentes, funcionários e colaboradores do CAU e 
frisadas todas as alterações do regulamento recentemente aprovadas pelo Plenário do CAU/BR. Também foi destacado o novo 
sistema de votação e a necessidade de comunicação aos profissionais pelo CAU/UF. 
Outro ponto abordado do Regulamento Eleitoral foi o que estabelece que a transição de gestões se dará por meio da entrega de 
relatório de transição de gestão aos candidatos eleitos, a ser enviado até o dia 20 de novembro de 2023. Foi explicitado que, além 
das disposições constantes no Regulamento Eleitoral, a DPOBR 0103-03/2020, de 30 de julho de 2020, do CAU/BR, apresenta 
outros requisitos para o relatório de gestão, e o modelo desse relatório, no formato exigido pela citada Deliberação Plenária do 
CAU/BR encontra-se disponível no sistema SGI, cuja utilização ainda é possível pelos CAU/UFs.  
De uma forma geral, o Regulamento Eleitoral guarda semelhança com as regras das eleições gerais do Brasil, mas as suas normas 
prevalecem sobre aquelas. 
Ao final da exposição, o Coordenador da Comissão Eleitoral Nacional, Matozalém Sousa Santana, Conselheiro Federal do CAU/BR 
pelo Estado de Tocantins, juntamente com o Assessor Técnico Robson, sanaram dúvidas e esclareceram pontos da interpretação 
de alguns dispositivos do Regulamento, a exemplo, entre outros, do artigo 39 do Regulamento que, na visão da Comissão, não 
permite que empregado de CAU/UF de emprego efetivo que esteja ocupando temporariamente emprego de livre provimento e 
exoneração não poder atuar como assessor técnico da CE-UF. 
Outros pontos do novo Regulamento Eleitoral abordados nesse encontro: 
As entidades e as representações autônomas poderão organizar e promover debate eleitoral, ficando proibida ao CAU/UF e ao 
CAU/BR esta iniciativa. A realização de debate eleitoral fica condicionada ao convite para participação de todas as chapas 
concorrentes para cada evento a ser realizado. 
O debate será realizado segundo as regras estabelecidas em acordo celebrado entre todas as chapas participantes e o organizador 
do evento. As regras de debate deverão respeitar as disposições do Regulamento Eleitoral e os princípios éticos, da moralidade e 
de igualdade de manifestação. A comissão eleitoral competente deverá ser cientificada do debate, em até dois dias antes da 
realização do evento, com informações do dia, hora, local e regras do debate e a relação de candidatos que confirmaram presença. 
Será admitida a realização de debate sem a presença de candidato de alguma chapa, desde que o organizador responsável 
comprove ter feito o convite com a antecedência mínima de setenta e duas horas da realização do evento. 
O CAU/UF ou CAU/BR poderá disponibilizar estrutura física para a realização de debate, divulgar sua realização (apenas local, 
horário e contato dos organizadores) ou mesmo realizar a transmissão de debate por meios telemáticos do próprio conselho.  
Também foi apresentado o Calendário Eleitoral, com destaque aos eventos de maior relevo para o processo eleitoral. 
Na última parte da reunião houve uma exposição sobre o projeto de resolução que dispõe sobre eleição extraordinária para 
recomposição de plenário de CAU/UF, oportunidade m que se discorreu sobre as necessárias mudanças nesse sistema. Os 
Presidentes, Gerentes, Assessores e demais colaboradores presentes debateram pontos do projeto, tiveram dúvidas esclarecidas e 
formularam sugestões ao Coordenador da CEN-CAU/BR, que afirmou que serão levadas em consideração os argumentos tratados. 



 

 

 
• Encontro de Planejamento da CRI-CAU/BR para 2023 (09/11) 

 
Pauta 
Horário: 9h às 12h30 
Dinâmica: 
1- Coordenador da CRI chama ao palco para a abertura do evento, passando a palavra: 
Presidente do CAU/BR Nádia; 
• Coordenadora do CEAU; e 
• Coordenadora do Fórum de Presidentes; 
2- Coordenador da CRI faz a apresentação da Nova CRI – powerpoint; 
3- Coordenador da CRI chama ao palco e passa a palavra aos demais membros da CRI 
- fala de 3 min para cada; 
4- Coordenador da CRI agradece aos membros da CRI e chama ao palco a AIP, que apresenta os seguintes temas: 
• Cenário do novo Congresso Nacional; e 
• Emendas ao Orçamento; 
5- Coordenador da CRI volta ao palco e chama a Luciana Rubino para tratar da definição da agenda legislativa do CAU para 2023. 
6- Fala do David 
 
PARTE 3 - CONGRESSO NACIONAL 
Horário: Período vespertino 
 
No evento discutiu-se uma articulação conjunta de ações institucionais do CAU/BR com os CAU/UFs, bem como os pontos focais 
dos CAU/UF (responsáveis pelos encaminhamentos), e outros assuntos relacionados, como o Plano de Comunicação das Ações 
Parlamentares (com podcast, vídeos e mídias sociais); calendário de visitas técnicas das bancadas estaduais do CAU aos respectivos 
parlamentares; e definição de pautas de discussão e de fluxos de formação do posicionamento das proposições legislativas. Foi 
apresentada a nova CRI-CAU/BR, suas atribuições e ações; o cenário do novo Congresso nacional, eleito em 2022 para a próxima 
legislatura; bem como o cronograma de atividades da Comissão com a finalidade de atuar de maneira mais consistente e efetiva em 
suas ações institucionais e parlamentares. 
 
No período da tarde, os representantes dos CAU/UF, entre eles os do CAU/MG presentes, compareceram ao Congresso Nacional, 
a fim de efetivarem ações de articulação com os deputados federais dos seus estados, para a entrega de papers contendo 
informações sobre a Carta Aberta aos Candidatos, o PLP 55 (Microempreendedor Profissional) e emendas ao orçamento, com a 
finalidade de articular posicionamentos em benefício da Arquitetura e Urbanismo e das cidades. Foram realizadas visitas a gabinetes 
de nove deputados federais por Minas Gerais, solicitando apoio nas pautas de interesse da Arquitetura e Urbanismo. 
 

 



 

 

Fotos: CALENDÁRIO ELEITORAL 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
Avaliação do evento: 
 
A Reunião Preparatória Eleições 2023 com os CAU/UFs cumpriu com seus objetivos, pois foram debatidos temas comuns a todos 
os CAU/UFs. O momento foi extremamente produtivo, prático, dinâmico e muito bem explanado pela equipe que o coordenou. 
Será realizado, ainda, em 2023, outro encontro técnico para abordar outros temas com as assessorias técnicas das Comissões 
Eleitorais estaduais, tais como número de conselheiros, quem pode ou não pode se candidatar, maiores definições dos atos de 
campanha, debates, composição dos plenários, sanções e transição. 
 
Igualmente, o Encontro de Planejamento da CRI-CAU/BR e a visita aos parlamentares mineiros na Câmara dos Deputados 
constituíram ações de grande relevância para a atuação articulada e eficiente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo em todo o 
território nacional e na viabilização de ações em defesa da sociedade, da moradia digna, do direito à cidade e do Planejamento 
Urbano Integrado. Compreender as diretrizes do trabalho da Comissão de Relações Institucionais e da Assessoria Parlamentar e 
Institucional do CAU/BR muito nos auxilia no planejamento da estratégia das relações e ações no âmbito estatual perseguidas pelo 
CAU/MG e o contato com os parlamentares divulgado as ações do sistema CAU em prol de temas de interesse de toda a 
sociedade foi de grande valia. 
 
 
Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
 
 
Data: 01/12/2022                                               _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Guilherme Alves Ferreira e Oliveira 
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
 
 
Data__/__/__                                                  _____________________________________________________ 
                                                                                                                  Assinatura 
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