
 

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL ESTADUAL DA PARAÍBA      N: 05 
DE 06 DE OUTUBRO 2014. 

 
 
A Comissão Eleitoral Estadual do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba 
(CAU/PB), no exercício das competências de que trata a Resolução CAU/BR Nº 81, 
e de acordo com a Reunião da Comissão de n° 05.2014, realizada no dia 06 de 
outubro de 2014; 

 
DELIBEROU SOBRE: 
 

1- Eleição do Novo Coordenador da Comissão Eleitoral - Foi eleito por 
unanimidade entre os membros presentes o Arquiteto e Urbanista Antônio 
Gonçalves de Farias Júnior como novo Coordenador da Comissão Eleitoral; 
2- Aprovação dos registros de candidatura – Analisada toda a 
documentação encaminhada pelas chapas interessadas no pleito, foram aprovados 
os registros de candidatura das chapas Novo Tempo e Projetando o Futuro; 
3- Plano de divulgação das eleições - Em atendimento às normas das 
eleições do CAU (Regimento eleitoral e Edital das eleições) foram deliberados os 
seguintes procedimentos para divulgação das eleições e das chapas: 3.1- As 
chapas que atenderam o prazo do dia 03/10/2014 para envio dos seus respectivos 
planos de trabalho e síntese dos currículos, foram divulgadas pela Comissão 
eleitoral no site do CAU/PB; 3.2- A Comissão eleitoral deverá encaminhar via 
SICCAU para todos os arquitetos cadastrados no CAU/PB, notícias sobre a 
divulgação das eleições, no sentido de dar ampla divulgação ao processo eleitoral 
uma vez por semana até as eleições; 3.3- Também será enviada, conforme 
previsto no regimento eleitoral, via 4mail, uma newsletters, com o plano de trabalho 
e síntese dos currículos de cada chapa; 3.4- Em relação ao item 35.1.4 da 
retificação do Edital de Convocação das Eleições do CAU/PB, fica deliberado que 
a Comissão Eleitoral receberá o link externo para páginas confeccionadas pelas 
próprias chapas, até o dia 20 de outubro, para que possa ser realizada a 
divulgação via 4Mail.  
4- Substituição do membro da chapa Novo Tempo- Em atenção à 
notificação 01/2014, a Chapa Novo Tempo realizou a substituição do membro José 
Vanildo de Oliveira Júnior, que estava em condição de inelegibilidade, pela 
Arquiteta e Urbanista Janine Holmes Gualberto. Realizada pesquisa das condições 
de elegibilidade, a profissional atendeu a todos os requisitos.  
5- Agendamento da Reunião da Comissão Eleitoral com as Chapas- Será 
realizada reunião com as chapas inscritas para o pleito no dia 13 de outubro às 
18:00 horas na sede do CAU, com até três representantes de cada chapa, para 
informes gerais. Devendo ser encaminhado convocação para as chapas pela 
Secretaria Geral. 
6- Esta Deliberação entra em vigor nesta data. 
 

João Pessoa, 06 de outubro de 2014. 
 

 
Antonio Gonçalves de Farias Júnior  

Coordenador da Comissão Eleitoral estadual do CAU/PB 


