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REGIMENTO INTERNO PARA ELEIÇÕES DO IAB/PE

BIÊNIO 2022-2023

As eleições da Diretoria, Conselho Fiscal e Superior do IAB/PE para o

biênio 2022-2023 estão previstas para o dia 07 de fevereiro de 2022, das

13:00 às 17:00, na sede do Instituto de Arquitetos do Brasil –

Departamento Pernambuco, Rua Jenner de Souza, 130, Derby, Recife (PE).

Contato: eleicoesiabpe2022@gmail.com

Capítulo I – Das eleições

1. Inscrição das chapas

1.1 – O prazo limite para inscrição de chapas será até o dia 04 de fevereiro

de 2022.

1.2 – A inscrição deverá ser oficializada por envio digital de documentos

contendo:

I. Nome completo do(a) associado(a), número de inscrição no CAU/PE,

cargo a ser ocupado na chapa e assinatura. Este documento deverá

ser enviado digitalmente para o endereço eletrônico

eleicoesiabpe2022@gmail.com até às 23:59 do dia 04 de fevereiro

de 2022.

II. Os(As) inscritos(as) se responsabilizam pela veracidade das

informações enviadas e deverão entregar originais no dia da

Assembleia ao presidente da comissão.
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2. Composição das chapas

2.1 — Poderão compor chapa os(as) associados(as) em situação regular na

data da inscrição da chapa, conforme registro no estatuto, com a situação

regular, quites com as obrigações relativas até o ano de 2021.

2.2 — Eventuais inscrições de chapas com membros(as) que não se

enquadrem nesta condição serão sumariamente excluídas do processo

eletivo.

3. Cargos constantes na chapa

I. Diretoria: 1 (um/a) presidente(a), 1 (um/a) vice-presidente(a), 1

(um/a) secretário(a) geral, 1 (um/a) primeiro(a) secretário(a), 1

(um/a) segundo(a) secretário(a), 1 (um/a) primeiro(a) tesoureiro(a)

e 1 (um/a) segundo(a) tesoureiro(a);

II. Conselho Fiscal: 3 (três) membros(as) titulares e 3 (três) suplentes;

III. Conselho Superior: 5 (cinco) membros(as) titulares e 5 (cinco)

suplentes.

4. Vigência do mandato

4.1 — A vigência do mandato da diretoria eleita será para o Biênio

2022-2023, sendo que a posse se dará, impreterivelmente, no dia da

eleição.

5. Disposições gerais

5.1 – Todos os documentos referentes às eleições para o biênio 2022-2023

do IAB-PE serão enviados, mediante solicitação, ao endereço eletrônico

eleicoesiabpe2022@gmail.com.

5.2 — O acesso ao recinto da eleição será restrito aos(às) sócios(as) da

entidade.

5.3 —Estarão habilitados(as) a votar os(as) associados(as) em situação

regular, conforme registro no estatuto, quites com as obrigações de 2021.
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5.3.1 – Estarão habilitados(as) a votar os(as) associados(as) em 2022,

desde que estejam quites no ano corrente.

5.3.2 — Os valores estabelecidos para a anuidade são:

I. Titular profissional - R$ 200,00

II. Titular iniciante (até cinco anos de formado/a) - R$ 100,00

5.4 — A regularização dos(as) sócios(as) deverá ser feita através da

plataforma de associação disponível no link https://tinyurl.com/49hzhkx4,

ou depósito bancário na conta do IAB-PE na Caixa Econômica Federal,

Agência 2348, op. 003, conta 2007-1, CNPJ 11.320.280/0001-31, ou

transferência via PIX, cuja chave é o CNPJ do instituto, devendo o

comprovante ser enviado ao e-mail da entidade:

iab.pernambuco@gmail.com.

5.5 — Após a data limite das inscrições de chapa estabelecida por este

edital, a regularização dos(as) sócios(as) ficará a cargo da comissão

eleitoral, devendo o comprovante ser enviado ao e-mail da comissão

eleicoesiabpe2022@gmail.com.

5.6 — Não será permitido o voto por procuração.

5.7 — A convocação para a assembleia geral de eleição será formalizada

por meio de edital público divulgado nas redes sociais do IAB-PE.

5.8 — Os votos serão secretos e registrados em cédula própria, a ser

fornecida pela organização.

5.9 — A totalização do pleito será imediatamente posterior ao

encerramento das votações e a proclamação da chapa vencedora se dará

de imediato, tão logo tenha sido concluído a contagem dos votos.

5.10 — No recinto da eleição não será permitido qualquer tipo de

manifestação alheia ao interesse da ordem do dia.

5.11 — Ao(À) presidente(a) da comissão eleitoral, caberá coordenar o

processo eleitoral e presidir ou indicar representante para dirigir a

Assembleia Geral de Eleição.



INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL

Departamento de Pernambuco
CNPJ 11.320.280 / 0001-31

REGIMENTO INTERNO PARA ELEIÇÕES DO IAB/PE BIÊNIO 2022-2023

Retificado em 02.02.2022

Recife, 13 de janeiro de 2022

Walkyria Tsutsumi Ferreira Coutinho
Presidente(a) da Comissão Eleitoral

Jônatas Souza Medeiros da Silva
Membro da Comissão Eleitoral

Euclides Rocha Cavalcante Neto
Membro da Comissão Eleitoral

A decidir
Suplente da comissão


