ARQUITETURA ATRIBUIÇÃO DE ARQUITETO

Nome Completo:
Filiação (Pai/mãe):
Data de Nascimento:

Naturalidade:

Nacionalidade:

Estado Civil:

Identidade:

CPF:

Carteira Proﬁssional:

Registro N° CAU:

Curso Principal/Universidade:

Ano Formatura:

Outros Cursos Nível Superior:

Ano Formatura:

Endereço Residencial:

Fone:

Cidade/UF:

CEP:

Email:
Endereço Proﬁssional:

Fone:

Cidade/UF:

CEP:

Nome da Empresa:

Registro N° CAU:
Solicito minha inscrição como associado ao Sindicato dos Arquitetos de Minas Gerais.

Atividade Proﬁssional:
Sócio ou Proprietário (P. Jurídica)
Autônomo (P. Física)
Empregado Público (CLT)
Servidor Púbico (RJU)
Empregado no Setor Privado

Data:
Assinatura:
Para uso exclusivo do Sindicato:
N° do Registro:
Proposta Aprovada em:
Presidente:

Endereço: Rua Mestre Lucas Nº 70 Bairro Cruzeiro. CEP 30310-240 - Belo Horizonte - MG
Celular: 31 8681-0600 email: faleconosco@sinarqmg.org.br
Site: www.sinarqmg.org.br Facebook: https://www.facebook.com/sinarqmg
CNPJ: 19.691.336/0001-76

O Sindicato dos Arquitetos no Estado de Minas Gerais iniciou suas atividades em 1984, conforme Carta Sindical, registrada
em 04 de janeiro de 1984. Dentre seus papéis, encontra-se a luta pela conquista do Salário Mínimo Proﬁssional para a
categoria; a representação da classe perante as autoridades administrativas e judiciárias, defendendo os interesses gerais
e individuais de seus associados. O Sinarq participa dos acordos, convenções e contratos coletivos de trabalho e suscita
dissídios coletivos, sempre visando a obtenção de uma justa remuneração e melhores condições de trabalho. O
SINARQ/MG participou de movimentos históricos, liderando a construção do Conselho de Arquitetura e UrbanismoCAU/BR, contribuindo para a construção de um Brasil mais democrático, representando a entidade em Conselhos
Governamentais de gestão dos municípios e da Região Metropolitana. O Sindicato também apóia a implementação de
políticas públicas, envolvendo as questões urbanas, ambientais e culturais, lutando pela moradia digna, pela preservação
de bens culturais e ambientais e pela implementação de planos e projetos de forma integrada. Apóia a perspectiva de uma
nova reforma urbana por cidades mais humanas, democráticas e sustentáveis. Informa e incentiva a necessidade de
conhecimento das atribuições proﬁssionais e dos campos de atuação dos arquitetos e urbanistas contidas, principalmente,
nas legislações proﬁssionais vigentes. O SINARQ/MG é a sua entidade proﬁssional e trabalhista. Uma organização que,
fortalecida com o seu apoio, poderá fazer muito mais pela sua categoria!
Sindicato dos Arquitetos de Minas Gerais

Recibo de Sindicalização ao Sinarq/MG
Nome:

Inscrição do Sinarq/MG n°:

Deferida em:
Coordenador:

