SERVtCQ PÚBLICO FEDERAL

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 8rasil

PROCESSO

INTERESSADO l COMISSÃO ELEITORAL NACIONAL (CEN-CAU/BR)
ASSUNTO
1;1PLANO DE AÇÀO DA CEN-CAU/BR PARA 2020

DELIBERAÇÃO N. 029/2019- CEN-CAU/BR
A COMISSÃO ELEITORAL NACIONAL (CEN-CAU/BR), reunida ordinariamente em Brasília- DF, na
sededo CAU/BR, no dia 29 de outubro de 2019, no uso das competências que Ihe conferem o art. 127 do
Regimento interno do CAU/BR, aprovado pela Deliberação Plenária Ordinária DPOB R n' 0065-05/20 17,
de 28 de abria de 20 17, e instituído pe]a Reso]ução CAU/BR n' 139, de 28 de abril de 2017, e o art. 6' da
Resolução CAU/BR n' 105, de 26 de junho de 2015, após análise do assunto em epígrafe, e
Considerando o art. 127 do Regimento Geral do CAU, aprovado pela Resolução n. 139/201 7 o qual define

que a organização e a ordem dos trabalhos da Comissão Eleitoral Nacional obedecerãoà regulamentação
estabelecidapara o funcionamento das reuniões das comissões ordinárias;
Considerando as disposições do Regulamento Eleitoral do CAU, aprovado pela resolução CAU/BR n
179, de 22 de agosto de 2019; e

Considerandoo Calendário eleitoral das eleições 2020 do CAU, aprovado pela Deliberação Plenária
DPOBR n. 0094-09/20] 9, de 19 de setembro de 2019.

DELIBEROU
l

Aprovar o Plano de açãoda CEN-CAU/BR para 2020, no valor de R$ 440.332,18 (quatr(Êentóse
quarenta mil e trezentos e trinta e dois reais e dezoito centavos) para as ações de ATIVTDADES e
PROJETOS, conforme tabela abaixo:
ATIVIDADES: Manter e Desenvolver as Atividades da
12 reuniões ordinárias de 2 dias cada, em Brasília/DF, na sede do
CAU/BR, com a participação de 5 membros, considerando as despesasde
cadamembro
2 diárias e l passagem
6 reuniões extraordinárias de 2 dias cada, em Brasília/DF, na sede do

CAU/BR, com a oarticiuução de 5 membros, considerandoasdespesasde
2 diárias e l massagem ra cadamembro

241.200,00
96.300,00

6 reuniões técnicas de l dias cada, em Brasília/DF, na sede do CAU/BR

com a participação de l membro, considerando as despesasde l diárias e l

]9.260,00

ssagem

TOTAL ATIVIDADES

356.760,00

PROJETOS
Treinamento de coordenadores e assessoriastécnicas das CE-UF, com a
participação dos 5 membros da CEN-CAU/BR, (aproximadamente 70
soamem 2 dias de evento
Cerimónia de apuração dos votos das Eleições, com a participação dos 5
membrosda CEN-CAU/BR (l dia de evento em Brasílial
Reunião de encerramento do processo e]eitora] dos 5 membros da CEN-

CAU/BR com as CE-UF (aproximadamente70 pessoasem 2 dias de
evento em Brasília

TOTAL PROJETOS

39.376,51

] 6.819,15
27.376,5 1
83.572,18
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