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Carta SBM 122/17.

Ref.: Processo eleitoral da Sociedade Brasileira. de Metrologia
Conselho Deliberativo: Quadrienio Mar~o-2018/Mar~o-2022
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal: Bienio Mar~o-2018/Mar~o-2020

Aos Associados da Sociedade Brasileira de Metrologia (SBM).

Conforme preconizado no Estatuto da Sociedade Brasileira de Metrologia, a cada dois anos um processo
eleitoral e estruturado para definir 0 quadro de dirigentes e de seus conselhos. Assim, atuando por designac;:ao
da Diretoria Executiva e cumprindo determinac;:ao do seu Conselho Deliberativo, a Comissao Eleitoral 2018,
signata ria da presente circular, anuncia a abertura do processo eleitoral da SBM. Nesse contexto, e com
satisfac;:ao que estimulamos novas ades6es e convidamos os associados a submeterem suas candidaturas.

A. Criterios Basicos

Colegio Elleitoral: e composto por todos os associados da SBM em dia com suas obrigac;:6es associativas. Para
saber sobre sua situac;:ao basta entrar em contato com a secreta ria da SBM pelo telefone (21) 2532-7373 ou
por e-mail peloenderec;:ofinancas@metrologia.org.br.

Condi¢es de elegibilidade: em conformidade ao §1Q do Art. 11 do Estatuto, sao considerados aptos a votar e
a se e votados todos os associados em dia com suas obrigac;:6es associativas.

B. Vagas Disponfveis

1) Conselho Deliberativo

A composic;:ao do Conselho Deliberativo, conforme 0 Art. 21 do Estatuto, e de ate 13 membros, sendo 3
membros nates (presidente da SBM no exercfcio do seu mandato, 0 ultimo ex-presidente da SBM e 0 ultimo
ex-presidente do Conselho Deliberativo), e ate 10 membros eleitos pelos associ ados, sendo ate 4 conselheiros
representantes dos Associados Institucionais e ate 6 conselheiros representantes dos Associados Titulares. A
cada eleic;:aorenova-se a metade dos conselheiros eleitos.

Para a eleic;:aode 2018 anunciamos:
• 4 vagas para representantes dos Associados Institucionaisj
• 3 vagas para representantes dos Associados Titulares e ate 6 vagas para suplentes dos representantes

dos Associados Titulares.
Os eleitos cumprirao um mandato de 4 anos (mar~o/2018-mar~o/2022).

2) Diretoria Executiva

Conforme 0 Art. 26 do Estatuto, a Diretoria Executiva comp6e-se de ate 6 membros, sendo 1 Presiden e, 1
Vice-Presidente de Gestao e Financ;:ase ate 4 outros Vice-Presidentes, cujas atribuic;:6es devem ser de j oS
o Programa de Trabalho. Os candidatos a Diretbria Executiva comp6em uma chapa que sera votada em blow.
Oiretoria Executiva cumprira um mandato de 2 anos (mar~o/2018-mar~o/2020).

orme Art. 21, §5Q, do Estatuto e vedado aos membros do Conselho Deliberativo, no exercfcio de seus
a OS, candidatarem-se a Diretoria Executiva ou ao Conselho Fiscal. 0 membro do Conselho Deliberativo
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que desejar candidatar-se a cargo eletivo para outro orgao da Associac;ao devera desincompatibilizar-se
daquele orgao, renunciando ao cargo de Conselheiro, antes da inscric;ao da respectiva candidatura.

3) Conselho Fiscal
Conforme 0 Art. 33 do Estatuto, 0 Conselho Fiscal comp6e-se de 3 membros titulares e ate 3 membros
suplentes, para cumprirem um mandato de 2 anos (mar~0/2018-mar~0/2020).

C. Inscri~ao de Candidaturas

Todas as candidaturas devem ser formalizadas a Comissao Eleitoral, por intermedio da Secreta ria Executiva
da SBM, ate a data-limite de 16 de janeiro de 2018 (ate 23 h 59 min 59 5, horario de Brasilia e de recebimento
na 5B ), por carta com aviso de recebimento (AR), fax ou e-mail (emitido pelo proprio ou pelo Ifder da chapa,
para comprovar a origem). Candidaturas enviadas por fax e e-mail deverao ter confirmac;ao de recebimento
ela sec eta ria da SBM.

,-,." ........,.,·,clIz e ao §1Qdo Art. 11 do Estatuto, sao considerados aptos a serem votados os associados em dia
'ga~6es associativas, assim, os candidatos deverao estar quites com a SBM ate 0 dia 16 de janeiro

allnea III do Regimento Interno da SBM, e vedado aos associados concorrerem
iretoria Executiva, ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal na mesma eleic;ao.

ra . o,e Conselho Fiscal:

ca i aturas individuais, estas devem ser formalizadas pelo proprio candidato, acompanhada de
• 10 resumido (maximo de 10 linhas) e com os dados pessoais completos (nome, formac;ao
ai, enderec;o residencial, estado civil, identidade, orgao emissor, CPF).

Ga50 as candidaturas representativas dos Associados Institucionais para 0 Conselho Deliberativo, estas
ser formalizadas por dirigente da organizac;ao associada indicando.o nome do seu representante. A

. ic;.ao candidata devera informar seus dados completos (razao social, enderec;o, CNPJ, inscric;ao
e..~ ual/municipal) bem como os dados completos do seu representante (nome, formac;ao profissional,
~ ere~o residencial, estado civil, identidade, orgao emissor, CPF).

Diretoria Executiva:
Candidaturas devem ser propostas em bloco, pelo candidato a Presidente, acompanhada de uma Plataforma
e Trabalho, do curriculo resumido (maximo de 10 linhas) e dos dados pessoais completos (nome, formac;ao
rofissional, enderec;o residencial, estado civil, identidade, orgao emissor, CPF) de cada um dos seus

integrantes. Conforme Art. 14, alfnea " do Regimento Interne da SBM, os candidatos que participarem de uma
chapa nao poderao participar de outra chapa.

D. Calendario das diferentes fases do Processo Eleitoral
Apos a presente Fase 2, ora operacionalizada, a Comissao Eleitoral implementara as fases subsequentes do
processo, em conformidade com 0 calendario apresentado abaixo.

Atividade Data limite
Reuniao da Comissao Eleitoral. 14/12/2017
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2 Expedic;:aoda circular aos associados. 18/12/2017
3 Inscric;:aode candidaturas, ate 23 h 59 min 59 s, horario de Brasilia e

de recebimento na SBM. 16/01/2018 (1)
(Formalizar Candidatura a Comissao Eleitoral, por intermedio da
Secreta ria da SBM: secexec@metrologia.org,br).

4 Analise e registro das candidaturas. 17/01/2018 a
19/01/2018

5 Remessa da cedula eleitoral aos associados da SBM (colegio 29/01/2018 (2)
eleitoral).

6 Recebimento das cedulas eleitorais dos associados. Ate 9 horas do dia
02/03/2018(3 )

7 Apurac;:ao das eleic;:6esna Sociedade Brasileira de Metrologia, A partir das 10 h do
Av. Nilo Pec;:anha,50 - Grupo 2512, Centro, 20.020-906, Rio de dia 02/03/2018
Janeiro - RJ.

8 Realizac;:aoda AGO para homologac;:ao do resultado das eleic;:6es, 02/03/2018
posse dos novos Dirigentes e dos Conselheiros da SBM e
encerramento do processo eleitoral.

9 Providencias para Registro da Ata da Comissao Eleitoral. Ate 31/03/2018

igo 14 alfnea I do Regimento Interno (ate 30 dias corridos a contar da data da expedic;:ao da circular);
alfnea XII do Regimento Interno (mais de 30 dias antes da Assembleia Geral Ordinaria que

• seus resultados).
ali ea XVI do Regimento Interno.

s a articipac;:ao e seu engajamento neste processo eleitoral, 0 qual caracteriza um ate legltimo
e definira 0 novo corpo de dirigentes da Saciedode Brosileiro de Metro/agio e de seus

- 2: "0C2SS0 isento e aberto a SBM procura 0 fortalecimento da comunidade brasileira de metrologia como
e competitividade do setor produtivo nacional e de melhoria da qualidade de vida da nossa

- • G e. Ce os da decidida participac;:ao de todos os associados neste processo eleitoral, antecipamos os

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2018.

~G~
lakyra Borrakuens couc~

Presidente da Comissao Eleitoral
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