Edital de Convocação
ELEIÇÕES DO IAB-SE (GESTÃO 2020/2022)
O IAB/SE – INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL/DEP. DE SERGIPE faz saber aos interessados que, nos
dias 02/12/2019 (Segunda-Feira), 03/12/2019 (Terça-Feira) e 04/12/2019 (Quarta-Feira) será realizada a eleição
de composição da Diretoria Executiva, Conselho Superior, Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, para o
mandato no período de 01/01/2020 a 31/12/2022, ficando o prazo de inscrição de chapas no período de 18/11/2019
a 22/11/2019. O requerimento de registro de chapas, assinado por um dos candidatos que a integram, será dirigido
à presidente do IAB-SE, em duas vias, acompanhada dos seguintes documentos: ficha de qualificação do candidato
assinada pelos candidatos, comprovação de registro do CAU, formulário de cargos dos candidatos assinado por
extenso pelos candidatos e comprovante de quitação da anuidade 2019 do IAB/SE (Declaração emitida pelo IAB-SE
ou transferência nominal da anuidade).

A secretaria do IAB-SE funciona na sede do CAU-SE, que se localiza no Endereço, Rua Dr. José Calumby (Antiga
Avenida Alberto Azevedo), Nº155, Galeria Fernanda Machado, Salas 1 e 2, Bairro Suíssa, nos dias úteis, das 8h às
12h, ali permanecendo o funcionário, apto para prestar esclarecimentos sobre o processo eleitoral, receber
documentação e pedido de registro de chapa, fornecendo o competente recibo de chapa.

A votação será realizada na sede do CAU-SE, nos dias 02, 03 e 04 de dezembro, das 8h e encerrando-se às 12h,
podendo ser dada por encerrada antes do horário, caso todos os eleitores tiverem votado.

A apuração será realizada em Assembleia pública, realizada na sede do CAU/SE, às 13 horas do dia 04/12/2019.
Não serão permitidos votos por correspondência e os procedimentos eleitorais obedecerão ao dispositivo no
estatuto do IAB-SE. Em caso de empate entre as chapas mais votadas, será realizada nova eleição no prazo
máximo de 15 (quinze) dias entre estas.

Aracaju, 06 de novembro de 2019

________________________________________________

Arqª. Renata Dantas Rosário Sachs
Presidente do IAB-SE

Informações:
Arq. Renata Dantas Sachs
Fone: 99855-2595
E-mail: iabse@outlook.com

