
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CHAPA DE CANDIDATO A 

CONSELHEIRO FEDERAL TITULAR E SUPLENTE REPRESENTANTES DAS 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

Sr. Coordenador da Comissão Eleitoral para escolha do representante 

das instituições de ensino de arquitetura e urbanismo ( CE-IE) 

 

(Nome completo) ________________________________________________, 

Arquiteto e Urbanista, registro no CAU/ ______ n° ___________, candidato à 

vaga de conselheiro titular, sendo responsável pela chapa para concorrer à 

eleição para Conselheiro Federal representante das Instituições de Ensino, solicita 

de Vossa Senhoria encaminhar a essa Comissão Eleitoral o presente pedido de 

registro de chapa, instruído com a documentação prevista nos incisos I a V do 

parágrafo único do art. 25 do Regulamento Eleitoral, aprovado pela Resolução 

CAU/BR nº 81, de 6 de junho de 2014, que regulamenta  as atividades eleitorais 

do CAU/BR e dos CAU/UF . 

 
 

 

_______________________ (       ), _____ de ________ de 2014. 

          (cidade)                                         (UF)  

 

 

 

                                                     ________________________________ 

                                                                                (Assinatura) 

                             Responsável pela Chapa 

                                Candidato à vaga de Conselheiro Titular  

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

Anexos: 

1. Relação dos integrantes das chapas Titulares e Suplentes em duas vias. 

1.1. A relação dos integrantes das chapas deverá ser nos termos do §4° do art.26 
da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que Regulamenta o exercício 
profissional da Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil – CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 
Estados e do Distrito Federal – CAU/UFs e dá outras providencias. 

 

“Art. 26.  O Plenário do Conselho do CAU/BR será constituído por:  

(...) 

§ 4
o
  As instituições de ensino de arquitetura e urbanismo oficialmente 

reconhecidas serão representadas por 1 (um) conselheiro, por elas 
indicado, na forma do Regimento Geral do CAU/BR.” 

2. Declaração dos integrantes da chapa; 

3. Cópias das carteiras de identidade profissional dos integrantes da chapa; 

4. Certidão de inscrição e adimplência com o CAU na data correspondente ao 
último dia para o registro de candidatura previsto no calendário eleitoral, 
fornecida pelo Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de 
Arquitetura e Urbanismo (SICCAU); 

5. Declaração de vínculo docente com instituição de ensino superior (anexo I); 

6. Carta de anuência das Instituições de Ensino de Arquitetura e Urbanismo às 
quais se vinculam os candidatos a conselheiro e suplente de conselheiro 
(anexo II). 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Relação dos integrantes da chapa Titular e Suplente 

 

 

Membro Titular :     Suplentes:  

Conselheiro Federal: 

______________________________     1___________________________  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

Declaração dos integrantes da chapa 

 

Sr. Coordenador da Comissão Eleitoral para escolha dos representantes das instituições de ensino 
de arquitetura e urbanismo ( CE-IE) 

 

Para registro de chapa concorrente às eleições a serem realizadas no ano de 2014 

para a vaga de Conselheiros Federal Titular e Suplentes representante das 

Instituições de Ensino  para o mandato a ser cumprido nos anos 2015/2017, declaro: 

a) Nome completo: _______________________________________________ 

b) Dados: 

Registro no CAU nº __________________  Data: ____/____/____ 

CPF: _____________________________CI: ___________________________ 

expedida pela SSP/____, em  ____/____/____ . 

c) Endereços: 

Residencial: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

CEP: ____________________ Cidade: ____________________ UF: _____,  

Instituição de Ensino: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________, 

CEP: ____________________ Cidade: ____________________ UF: ________. 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Telefones: Celular (   ) _____________; 

                  Fixos (   ) _____________; 

                  IEs    (   ) ___________; 

                  Outros (    ) _____________; 

                  e-mail : _______________________________________________. 

d) aceitar a inclusão de meu nome na chapa apresentada pelo Arquiteto 

Responsável__________________________________________; 

e) conhecer as normas e instruções pertinentes ao processo eleitoral e também 

que meu número na ordem de inscrição dos candidatos na chapa é 

__________________; 

f) ter pleno gozo dos direitos políticos e civis, assegurados pela lei brasileira; 

g) não integrar ou ter integrado quaisquer das Comissões Eleitorais 

responsáveis por esta Eleição, bem como cumprir o disposto nos incisos I a V do § 

único, do art. 25 do Regulamento Eleitoral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 

81, de 6 de junho de 2014; 

h) não estar cumprindo pena ou sanção por condenação pela Justiça ou no 

âmbito do CAU, bem como por Tribunais de Contas da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, por sentença ou decisão transitada em julgado ; 

h.1) o não cumprimento de pena ou sanção por condenação judicial inclui-se na 

negativa a incursão dos requisitos de inelegibilidade disposto no art.23 do 

Regulamento Eleitoral, aprovado pela Resolução CAU/BR n° 81, de 6 de junho de 

2014. 

i) não ter perdido, nos termos do § 2° do art. 36, da Lei n° 12.378, de 31 de 

dezembro de 2010, o mandato de conselheiro do CAU/BR ou de CAU/UF, inclusive 

na condição de suplente; 

 



 
 
 
 

 

 

 

j) não estar no exercício de emprego ou função remunerada no CAU/BR ou nos 

CAU/UF, salvo se licenciado, sem remuneração, em prazo não inferior a 3 (três) 

meses antes do dia das eleições; 

k) estar ciente de que estou me candidatando especificamente a um mandato 

de Conselheiro (titular ou suplente), cujo candidato a Titular é o candidato 

_________________________; 

l) estar ciente de que a duração do mandato se iniciará em 1° de janeiro do ano 

posterior ao da eleição e se encerrará no dia 31 de dezembro do terceiro ano 

subsequente ao da eleição, conforme previsão no Art. 2° do Regulamento Eleitoral 

aprovado pela Resolução CAU/BR nº 81, de 6 de junho de 2014; 

m) não estar concorrendo ao CAU/___ ou ao CAU/BR em nenhuma outra chapa; 

n) mantenho vínculo docente com Instituição de ensino de Arquitetura e 

Urbanismo, conforme declaração anexa; 

o) que o nome de minha preferência, para efeito de inclusão e divulgação na 

cédula eleitoral ou outros documento  ______________________________; 

p) estou ciente que declarar falsamente é crime previsto na Lei Penal e por ele 

responderei, independentemente das sanções administrativas, caso se comprove 

a inveracidade do declarado neste documento. 

                              ______________, _____ de __________________ de 2014. 

                               ________________________________________________ 

                 (assinatura) 

                                                                     CAU N° ______ 



 
 
 
 

 

 

 

 

Anexo I 

Declaração de vínculo docente com Instituição de Ensino Superior  

[TIMBRE/LOGOMARCA DA INSTITUIÇÃO] 

 

 

DECLARAÇÃO 
 
 

 
 

.................................... [Instituição de Ensino de Arquitetura e Urbanismo], 

estabelecida na  ......................................................  [Rua], [Nº] [complemento], 

[CEP], [Cidade /UF], inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ...................................., 

devidamente habilitada a participar da eleição que objetiva a escolha de Conselheiro 

e respectivo Suplente, para representantes das instituições de ensino de Arquitetura 

e Urbanismo, conforme diretrizes do parágrafo 3°, do art. 46 do Regulamento 

Eleitoral,  aprovado pela Resolução nº 81 de 6 de junho de 2014 DECLARO, pelo 

presente instrumento, que ........................................................ [Candidato a 

conselheiro], [Nacionalidade], CPF nº ...................................., possui vínculo docente 

com esta instituição de ensino superior.  

 
 

 

 
 

Por ser verdade firmo o presente. 
 

.......................... [Local], ...../...../2014. 
 
 

...................................................................... 
Assinatura e carimbo 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Anexo II 

Modelo para carta de anuência da Instituição de Ensino 

[TIMBRE/LOGOMARCA DA INSTITUIÇÃO] 

 

 

 

Carta de anuência 

 
 
 
 

Pela presente, a .......................................... [Instituição de Ensino de Arquitetura e 

Urbanismo], estabelecida na ...................................................... [Rua], [Nº] 

[complemento], [CEP], [Cidade /UF], inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 

.................................... declara, para os devidos fins, que se encontra ciente e de 

acordo com o pedido de registro de candidatura do ................................................. 

[nome do candidato] para concorrer a vaga de conselheiro e respectivo suplente, 

representantes das instituições de ensino de Arquitetura e Urbanismo na eleição do 

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

Arquitetura e Urbanismo das Unidades da Federação (CAU/UF), a ser realizada em 5 

de novembro de 2014.. 

 

 

 

.......................... [Local], ...../...../2014. 
 
 

...................................................................... 
Assinatura e carimbo 

 
Identificação do representante legal do(a) Instituição/Departamento/Unidade. 


