
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO ELEITORAL DO CAU/MG 
ATA DE Nº 002/2014   

 
Aos 22 dias do mês de setembro de 2014, às 09h30min, na Sede do Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais – CAU/MG, localizado 

na Rua Paraíba, nº 966, 12º andar, Funcionários, em Belo Horizonte/MG, 

na sala de reunião, reuniu-se a Comissão Eleitoral do CAU/MG, 

composta pelos Arquitetos e Urbanistas Fernando de Oliveira Graça, 

José Artur Fiuza Costa, Marcus Vinícius Rios Meyer, Marília Maria 

Brasileiro Teixeira Vale, estando presentes também os Assessores da 

Comissão Eleitoral do CAU/MG, conforme Decisão Plenária CAU/MG 

172/2014, Arquiteto e Urbanista José Amador Ribeiro Ubaldo, Advogado 

Eder Bomfim Rodrigues e a Auxiliar Administrativo Márcia Cristina 

Pereira Ribeiro para tratar dos assuntos relacionados ao processo 

eleitoral do CAU/MG. O Arquiteto e Urbanista Flávio Almada, membro 

desta Comissão, justificou a sua ausência por motivos de saúde. Dando 

início à reunião a Coordenadora da Comissão, arquiteta e urbanista 

Marília Maria Brasileiro Teixeira Vale apresentou algumas informações 

sobre o processo eleitoral. Dentre estas destacou do término do prazo 

para registro de candidaturas em 19 de setembro de 2014 às 18:00 e a 

obrigatoriedade da Comissão Eleitoral local em divulgar, na data de hoje, 

no site do CAU/MG (http://www.caumg.gov.br/), a relação dos 

requerimentos de registro de candidaturas para as eleições de 

conselheiros e respectivos suplentes do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Estado de Minas Gerais (CAU/MG). Assim, os membros 

desta Comissão deram início ao exame das chapas inscritas, em Minas 

Gerais, no site do Modulo Eleitoral do CAU/BR – 

http://eleicoes2014.caubr.gov.br. Ao se proceder à análise dos 

requerimentos de registro foi verificado que duas chapas, quais sejam, 



 
 
 
 
 
COM_sequencia e Arquitetura e Cidades - Novos Horizontes cumpriram 

com os requisitos estabelecidos na Resolução CAU/BR no. 81 de 06 de 

junho de 2014, estando aptas para a sua divulgação pelo CAU/MG em 

seu site institucional. É de se destacar que uma terceira chapa 

Arquitetura é atribuição de arquiteto não atendeu ao disposto no art. 15, 

§ 2o, da mencionada Resolução que dispõe que: “As candidaturas serão 

inscritas por chapas, as quais conterão os nomes dos candidatos às 

vagas de conselheiro federal e de conselheiros estaduais ou distritais e 

dos respectivos suplentes. [...] § 2° As chapas somente serão registradas 

se contiverem o número previsto de candidatos às vagas de conselheiros 

e respectivos suplentes, na forma do art. 32, § 1° da Lei n° 12.378, de 31 

de dezembro de 2010.” Com isso esta última chapa não atendeu às 

disposições legais e regimentais, não sendo, portanto, passível de 

registro. Em seguida a Comissão procedeu ao preenchimento do 

formulário do Edital de Divulgação dos Requerimentos de Registros de 

Candidaturas do CAU/BR e do CAU/MG, documento este anexo a esta 

ata. Destaque-se que após o devido preenchimento o mesmo documento 

foi disponibilizado para publicação no site institucional. Deu-se por 

encerrada a reunião às 13:00 (treze horas). 
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