PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

CAU/BR
ELABORAÇÃO DA “CARTA AOS CANDIDATOS”
DELIBERAÇÃO N° 06/2020 – CD-CAU/BR

O CONSELHO DIRETOR – CD-CAU/BR, reunido ordinariamente por meio de
videoconferência, no dia 18 de março de 2020, no uso das competências que lhe conferem no
artigo 163 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e
Considerando que é finalidade do CAU/BR zelar pelo planejamento territorial, defender a
participação dos arquitetos e urbanistas na gestão urbana e ambiental e estimular a produção da
Arquitetura e Urbanismo como política de Estado;
Considerando o debate ocorrido no III Encontro Nacional de CPUAs, realizado em Brasília nos
dias 3 e 4 de março de 2020, no qual foram sugeridos temas e tópicos de discussão para a Carta
aos candidatos às eleições 2020;
Considerando que o presidente do CAU/BR, propôs que a construção da carta fosse uma ação
conjunta entre Plenário, CPUA e CEAU/BR; e
Considerando a suspensão da data de 19 e 20/03/2020, para a realização da 100ª Reunião
Plenária Ordinária, onde o assunto seria debatido.
DELIBEROU:

2 - Estipular, para entrega do referido documento aos líderes de partidos, o prazo de 60
(sessenta) dias antes do início do processo eleitoral; e
3- Encaminhar esta deliberação para publicação no sítio eletrônico do CAU/BR.

Brasília-DF, 18 de março de 2020.

Considerando a autorização do Conselho Diretor, a necessidade de ações cautelosas em
defesa da saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho e a
implantação de reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das
informações prestadas.

DANIELA DEMARTINI
Secretária Geral da Mesa do CAU/BR
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1 - Definir, juntamente com as entidades do CEAU, a CPUA-CAU/BR e o Fórum de
Presidentes, uma metodologia para construção online da Carta, utilizando sugestões de temas e
tópicos de discussão, encaminhadas pela CPUA-CAU/BR;
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