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CALENDÁRIO ELEITORAL
Eleição dos Órgãos Diretivos do Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento
de São Paulo (IABsp) e seus representantes no Conselho Superior do Instituto de
Arquitetos do Brasil – Direção Nacional para o Triênio 2023-2025, conforme o
Regimento Eleitoral aprovado pelo Conselho Diretor da entidade, em 5 de julho de
2022.

JULHO
05 (terça-feira)
−

Aprovação do Calendário Eleitoral e Regimento Eleitoral pelo Conselho Diretor
do IABsp.

AGOSTO
26 (sexta-feira)
−
−

Fim do prazo para registro e regularização de associado na secretaria do IABsp
para participar das eleições como candidato e como eleitor, conforme
Estatuto, até às 18h;
Fim do prazo para regularizar ou constituir novos Núcleos com documentação
completa, aprovados pelo Conselho Diretor, até às 18h.

OUTUBRO
06 (quinta-feira)
−
−

Publicação no site do IABsp do Edital de Convocação da Assembleia Geral
Ordinária;
Indicação, nomeação e posse da Comissão Eleitoral pelo Conselho Diretor.

27 (quinta-feira)
−

Entrega da relação completa de sócios do IABsp com direito a voto e também
dos Núcleos à Comissão Eleitoral, conforme Estatuto, até às 18h.

31 (segunda-feira)
−

Término das inscrições das chapas candidatas ao Departamento e aos
Núcleos, até às 18h.
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NOVEMBRO
03 (quinta-feira)
−

Publicação das candidaturas indeferidas no site do IABsp, até às 18h.

06 (domingo)
−

Prazo para substituição de candidaturas indeferidas, até às 23h59.

07 (segunda-feira)
−

Homologação das chapas deferidas pela Comissão Eleitoral, até às 18h.

11 (sexta-feira)
−

Fim do prazo para entrega das cartas-programa das chapas (envio de arquivo
digital), até às 18h.

16 (quarta-feira)
−
−

Emissão de circular convocatória, via e-mail, para a Assembleia Geral
Ordinária, via secretaria do IABsp, até às 18h;
Envio, via e-mail, das cartas-programa das chapas inscritas aos associados, até
às 18h.

18 (sexta-feira)
−

Designação dos componentes de todas as juntas eleitorais pela Comissão
Eleitoral, até às 18h;

24 (quinta-feira)
−
−

Eleição dos Núcleos, das 9h às 19h;
A apuração será realizada no dia 25/11, de forma conjunta com a apuração da
votação para o Departamento São Paulo

25 (sexta-feira)
−

Eleição do Departamento São Paulo, das 9h às 19h, com imediata apuração
após o encerramento da votação

