
                                    
   Rio de Janeiro, 16 de outubro 2020. 

 

Inscrição de Chapas 
INFORMATIVO ELEITORAL N° 3 

 

 
- Como Inscrever as Chapas  
Através das fichas de inscrição, contendo todos os nomes dos membros da chapa com a indicação dos 
cargos, bem como anexadas as respectivas fichas de qualificação individual, juntado cópia dos comprovante 
residencial e documento de identificação. 
1- As chapas do Conselho Diretor e Conselho Fiscal serão apresentadas individualmente; 
2- Será admitida a inscrição de chapa de Conselho Diretor sem chapa de Conselho Fiscal e vice-versa; 
3- O número de membros do Conselho Diretor será de 31 integrantes, 14 membros da Diretoria Executiva, 
Artigo 25, e 17 membros da Diretoria de Base, Artigo 55 do Estatuto, sendo que as chapas só poderão ser 
inscritas se apresentarem um mínimo de 21 integrantes (2/3 dos membros, artigo 10º do Regulamento 
Eleitoral); 
4- O número de membros do Conselho Fiscal são de 6 (seis) integrantes (3 efetivos e 3 suplentes - Artigo 
63 do Estatuto), sendo que as chapas só poderão ser inscritas se apresentarem um mínimo de 4 (quatro) 
integrantes (2/3 dos membros – Artigo 10º do Regulamento Eleitoral); 
5- Só poderá ser candidato às eleições de 2020, o metroviário que tiver se associado ao SIMERJ antes de 

23/11/2019 e estiver quite com as obrigações junto ao Sindicato (Artigo 11º do Regulamento Eleitoral); 

6- É proibida a acumulação de cargos nas chapas (art. 17); 
7- Não poderão participar os que tiveram suas contas reprovadas, e/ou que tiverem lesado o patrimônio, 
quando em exercícios de cargos eletivos, em qualquer instituição ou entidade sindical.  
8- Não poderão participar os que estiverem exercendo qualquer cargo em outra entidade sindical, com 
exceção a entidades de grau superior. Art. 12  
9- A inscrição e a numeração das chapas serão feitas de acordo com o capítulo IV do Regulamento Eleitoral; 
10- Se faz necessário cumprir, todos os requisitos do Estatuto do SIMERJ, assim como o disposto na 
Legislação em Vigor, com referência ao Processo Eleitoral Sindical. 
11- As chapas que não apresentarem as condições estatutárias e legais, não terão as suas inscrições 
efetivadas;  
 

- Plantão da Comissão Eleitoral 
Para recebimento das inscrições das chapas, a Comissão Eleitoral dará plantão, na sede do SIMERJ, no 
período de 29 e 30, no horário das 10:00 às 14:00 horas.  
 

Direito do Eleitor  
1- Conforme o Capitulo VI do Regulamento Eleitoral: Ter mais de seis meses de filiado, no ato da 

eleição; estar em dia com as obrigações junto ao SIMERJ; e demais requisitos do Art. 23 e Legislação 
vigente.  

 

Atenciosamente, 
 
 

Comissão Eleitoral 
 

Coordenador 


