
 

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL ESTADUAL DA PARAÍBA      
N: 03 DE 23 DE SETEMBRO 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° 03.2014, 
realizada no dia 22 de setembro de 2014; 
 

 
DELIBEROU SOBRE: 
 
1- Emissão de notificação para chapa Novo tempo – Tendo em vista 
que foi constatado pelo sistema SICCAU que membro da chapa Novo Tempo 
está em condição de inadimplência, o que gera sua inelegibilidade. Prazo de 
três dias para apresentar defesa e provas; 
2- Definição da próxima reunião da Comissão - Ficou definido o dia 29 
de setembro de 2014 às 17:30 horas na sede do CAU/PB; 
3- Reunião com representantes das chapas - Ficou aprovada uma 
reunião com os representantes das chapas inscritas para dirimir dúvidas, 
prestar esclarecimentos e definir critérios de propaganda eleitoral em data 
ainda a ser definida; 
4- Formalização de denúncias, dúvidas e questionamentos – Ficou 
definido que qualquer dúvida, denúncia ou questionamento à Comissão 
eleitoral deverá ser realizada via e-mail, ou protocolo via sistema. Sendo 
proibido o contato informal entre os membros da comissão e os membros das 
chapa para tratar sobre assuntos relacionados às eleições do CAU, exceto 
para comunicações de notificações da comissão. 
5- Propaganda eleitoral via redes sociais - Diante da leitura do 
regimento eleitoral acerca da propaganda eleitoral por parte das chapas via 
rede social, a comissão eleitoral deliberou no sentido de não se manifestar 
sobre propaganda eleitoral realizada via redes sociais, tendo em vista que o 
referido regimento permite apenas sua prática por meio da rede mundial de 
computadores, o que contempla a utilização de redes sociais, e que seria 
inviável tal fiscalização. Cabendo, portanto, às chapas a obediência aos 
requisitos estabelecidos no regimento eleitoral. 
6- Esta Deliberação entra em vigor nesta data. 

 
 

 
 

João Pessoa, 22 de setembro de 2014. 
 

 
Valéria von Buldring 

Coordenadora da CEE do CAU/PB 


