
 

 

PROCESSO 1136514/2020 

INTERESSADO COMISSÃO ELEITORAL (CE-CAU/MA) 

ASSUNTO CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CE-CAU/MA 

DELIBERAÇÃO Nº 002/2020 – CE-CAU/MA 

A COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO 

MARANHÃO – CE-CAU/MA reunida por meio de videoconferência, no dia 31 de julho de 2020, no uso 

das competências que lhe conferem o art. 118 c/c art. 128 do Regimento Interno do CAU/MA, o art. 10º 

da Resolução CAU/BR nº 179, de 22 de agosto de 2019 (Regulamento eleitoral do CAU), após análise do 

assunto em epígrafe, e 

Considerando as etapas e procedimentos do processo eleitoral dispostos no Regulamento Eleitoral do 

CAU; e 

 

Considerando o Calendário eleitoral das eleições 2020 do CAU, aprovado pela Deliberação Plenária 

DPOBR nº 0094-09/2019, de 19 de setembro de 2019. 

 

DELIBEROU: 

 

1 –  Aprovar o calendário de reuniões ordinárias da Comissão Eleitoral do CAU/MA, na seguinte forma: 

CALENDÁRIO DE REUNIÕES CEN-CAU/BR 

Evento Atividade Data 

1ª reunião 

• Apresentação do Regulamento e Calendário eleitoral; 

• Eleição do Coordenador-Adjunto.  

• Abertura do processo administrativo eleitoral.  

31 de julho de 

2020  

2ª reunião 
• Sorteio da numeração de chapas da eleição dos conselheiros 

titulares e respectivos suplentes de conselheiro do CAU/MA. 

25 e 28 de agosto 

de 2020 

3ª reunião 

• Julgamento dos pedidos de substituição voluntária de 

candidato, os pedidos de impugnação de registro de 

candidatura de chapa e os pedidos de registro de 

candidatura de chapa da eleição dos conselheiros titulares e 

respectivos suplentes de conselheiro do CAU/MA. 

- Aprovar divulgação do resultado do julgamento 

das impugnações de registro de candidatura e 

candidaturas deferidas e indeferidas. 

10 e 11 de 

setembro de 

2020 

4ª reunião 
• Análise dos requisitos de elegibilidade dos candidatos 

substitutos apresentados pelas chapas, se houver.  

23 de setembro 

de 2020 

5ª reunião 
• Análise de denúncias apresentadas. 24 de agosto a 

15 de outubro de 

2020 

6ª reunião 
• Data da ELEIÇÃO 15 de outubro 

de 2020 

7ª reunião 
• Apuração e Publicação do resultado das eleições.  16 de outubro 

de 2020 



 

 

CALENDÁRIO DE REUNIÕES CEN-CAU/BR 

Evento Atividade Data 

8ª reunião 

• Julgamento das impugnações do resultado da eleição dos 

conselheiros titulares e respectivos suplentes de conselheiro 

do CAU/MA. 

- Remessa necessária à CEN-CAU/BR das 

impugnações, das alegações e das decisões CE-

CAU/MA relativas ao julgamento de pedido de 

impugnação do resultado das eleições e alteração do 

resultado das eleições; 

- Extrato do julgamento das impugnações do 

resultado da eleição. 

26 e 27 de 

outubro de 2020 

9ª reunião 

• Aprovação do relatório conclusivo do processo eleitoral do 

CAU/MA.  

- Remessa ao CEN-CAU/BR da relação de eleitos 

desistentes. 

18 de novembro 

de 2020 

10ª reunião 
• Diplomação dos candidatos eleitos a conselheiros do 

CAU/MA. 

8 a 11 de 

dezembro de 

2020 

11ª reunião 
• Posse dos candidatos eleitos ao plenário de CAU/MA.  17 de dezembro 

de 2020. 

 

2 –  Enviar a presente deliberação à Presidência do CAU/MA para ciência; e 

3 –  Enviar esta deliberação para publicação no sítio eletrônico do CAU/MA. 

Aprovado por unanimidade dos membros presentes. 

 

São Luís, 31 de julho de 2020. 

 

SHIRLEN CAROLINE RABELO CABRAL  _____________________________________ 

Coordenadora  

BRUNA ANDRADE FERREIRA   _____________________________________ 

Membro  

MAIRA CUNHA COSTA               _____________________________________ 

Membro  

 

 

Considerando a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos membros da Comissão e 

colaboradores deste Conselho e a implantação de reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a 

autenticidade das informações prestadas. 

 

 

 

_____________________________________ 

ANA THALITA SILVA AZEVEDO 

Assessora técnica da CE-CAU/MA.  


