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Protocolo SICCAU 818034/2019
CAU/ES
Recomposição do Plenário do CAU/ES
DELIBERAÇÃO Nº 14/2019-(COA-CAU/BR)

A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO - (COA-CAU/BR), reunida
ordinariamente em Brasília - DF, na sede do CAU/BR, no dia 15 de março de 2019, no uso das
competências que lhe conferem o inciso I do art. 102 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise
do assunto em epígrafe, e
Considerando a Lei 12.378, de 31/10/2010, que em seu art. 32 estabelece a proporção para a eleição
para conselheirns titulares e respectivos suplentes de conselheiro para os CAU/UF;
Considerando a Resolução CAÚ/BR nº 105, a qual regulamenta a composição e as competências da
Comissão Eleitoral Nacional e dá outras providências;
Considerando a Resolução CAU/BR n º 122, a qual aprova o Regulamento Eleitoral para as Eleições de
Conselheiros Titulares e respectivos Suplentes de Conselheiros do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo das Unidades da
Federação (CAU/UF) e dá outras providências; e
Considerando o Ofício CAUES Nº 021-2019, que solicita ao CAU/BR a viabilização de recomposição
do plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES), Protocolo SICCAU
nº 818034/2019;
Considerando a Nota Jurídica nº 1/AJ-EOP/2019 emitida pela assessoria jurídica do CAU/BR;
Considerando o princípio constitucional da Proporcionalidade Eleitoral;
Considerando o princípio administrativo da Economicidade;
Considerando a reunião conjunta entre a COA-CAU/BR e a CEN-CAU/BR, realizada no dia 15 de
março de 2019;
Considerando que todas as deliberações de com1ssao devem ser encaminhadas à Presidência do
CAU/BR, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno do CAU/BR.
DELIBERA:

D

�

1- Solicitar a Presidência que encaminhe ao Plenário do CAU/BR, para apreciação, a autorização e
o aplicação do rito de recompos1çao do Plenário do CAU/ES, referente ao mandato de
conselheiro 2018/2020, com base nos fundamentos apresentados na Nota Jurídica nº 1/AJ
EOP/2019, emitida pela Assessoria Jurídica do CAU/BR, nos seguintes termos:
a) em caso de vacância simultânea dos mandatos de conselheiro titular do CAU/ES e do
respectivo suplente de conselheiro, deverão ser convocados os candidatos titular e suplente
concorrentes na mesma chapa em ordem decrescente de registro de candidatura de seus
integrantes;
b) não havendo mais candidatos a serem convocados na mesma chapa em que houve a
vacância, deverão ser convocados os candidatos a conselheiro titular e respectivo suplente
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