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PROTOCOLO  

INTERESSADO Comissão Eleitoral do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins (CE/CAU/TO) 

ASSUNTO Define data e forma de diplomação, aos eleitos em 15 de outubro de 2020  

DELIBERAÇÃO CE/CAU/TO Nº 05/2020 

 

A COMISSÃO ELEITORAL do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins, formada pela 

Deliberação Plenária CAU/TO nº 08/2020, no uso das competências que lhe conferem o artigo 120 do 

Regimento Interno do CAU/TO, aprovado pela Deliberação Plenária nº 23/2019 e, homologado pela 

Deliberação CAU/BR nº 0093-05/2019 e no artigo 10 da Resolução CAU/BR nº 179, de 22 de agosto de 2019, 

observada as disposições do artigo 12º, da Resolução CAU/BR nº 104 e o artigo 2º, inciso III, alínea ‘b’, da 

Resolução CAU/BR nº 30,  reunida extraordinariamente, por meio digital, no dia 16 de novembro de 2020, após 

análise do assunto em epígrafe, e  

 
Considerando que nos termos do artigo 105 da Resolução CAU/BR nº 179/2019, “As CE-UF deverão 

diplomar os candidatos eleitos nas respectivas Unidades da Federação para comporem os plenários do 

CAU/BR e dos CAU/UF, no prazo estabelecido no Calendário eleitoral”. 

 

Considerando a Deliberação Plenária DPOBR nº 0094-09/2019, que Aprova o Calendário eleitoral das 

eleições 2020 do CAU. 

 

Considerando, as observações para a expedição do diploma, dispostas no artigo 107 da Resolução 

CAU/BR nº 179/2019.  

 

Considerando a Deliberação Plenária CAU/TO nº 56/2020 que define previamente a data para a 

posse.  

 

Considerando a pandemia causada pelo novo Coronavírus;  

 

DELIBEROU: 
 

1- Definir a data de 08 de dezembro de 2020, as 18h:30mim, para a solenidade de diplomação dos 
candidatos eleitos titulares e suplentes, a ser realizada por meio de videoconferência.   
 

2- Solicitar dos candidatos eleitos, os documentos previstos no artigo 107 da Resolução CAU/BR nº 
179/2019, com as seguintes advertências/observações:  
 

3.1. Prazo final para envio da documentação é 30 de novembro de 2020. 
 

3.2. Será admitida a diplomação de candidatos eleitos por meio de procuração específica, que 
deverá ser anexada ao termo de recebimento de diploma.  
 
3.3. O candidato que descumprir as exigências previstas, será declarada inelegível com a 
consequente cassação do registro de candidatura individual, e o diploma não será expedido. 

 
3- Convocar os eleitos, para a solenidade de diplomação, enviando no ato de convocação, o link para 

acesso.  
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4- Ordenar os demais atos realização dos atos necessários, para o cumprimento desta Deliberação. 
 

5- Determinar a publicação desta Deliberação.  

 

 

Palmas - TO, 16 de novembro de 2020. 

 

 

 

 

 

Arq. e Urb. JULIANA FERNANDES CUNHA 

Coordenadora da Comissão Eleitoral do Tocantins  

 
 
 
 
 

FOLHA DE VOTAÇÃO 
Anexo a Deliberação CE/CAU/TO nº 05-2020 

 

Membros  
Votação 

Sim Não Abstenção Ausência 

Juliana Fernandes Cunha – Coordenadora  X    

José Djair Casado De Assis Junior – Coordenador 

Ajunto 

X    

Fernanda Brito Bandeira - Membro  X    

 
 
 

 

Histórico de Votação 

Matéria da Votação:  

Define data e forma de diplomação, aos eleitos em 15 de outubro de 2020.  
 
Resultado da votação: Sim (3) Não (  )   Abstenções ( )  Ausências (- )  Total ( 3 )  
 
Ocorrências: sem  

 
Funcionou, como Coordenador da Comissão: Juliana Fernandes Cunha 

 
Palmas - TO, 16 de novembro de 2020 
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