
NORMAS GERAIS PARA A ELEIÇÃO DE 2018 

QUADRIÊNIO 2018/2022 

1.- DOS CANDIDATOS 

1.1 Qualquer Sócio-Proprietário ou Sócia-Proprietária que desejar concorrer, como 

candidato(a) à eleição, deverá atender às normas preconizadas no Regimento 

Complementar da Assembléia Geral ( RECAG ). As inscrições estarão abertas 

na Secretaria do Conselho Deliberativo ( CO ) a partir de 29 de janeiro de 

2018, mediante o preenchimento de formulário padronizado e opção de 

participação em uma das quatro listas referentes aos setores: Vela, Pesca e 

Caça Submarina, Embarcações e Social; 

1.2 Em 23 de fevereiro de 2018, às 18:00 horas, encerram-se as respectivas 

inscrições; 

2. - CONDIÇÕES PARA ADMISSÃO DOCA) SÓCIO(A) COMO CANDIDATO(A) 

Art. 4° RECAG 

2.1. Ser maior de 21 anos de idade; 

2.2. Tenha, pelo menos, oito anos de integração ininterrupta, na data da eleição, como 

Sócio(a)-Proprietário(a), inclusive como Postulante; 

2.3. Estar quite com suas obrigações financeiras com o Clube; 

2.4 Não estar submetido a qualquer processo, no momento da inscrição, seja como 

autor ou réu envolvendo o ICRJ; 

2.5. Os Conselheiros efetivos e suplentes, que estejam na metade de seus mandatos, 

poderão se candidatar nesta eleição ( 2018 ) desde que assinem um TERMO DE 

RENÚNCIA ao restante do mandato, no memento da inscrição de sua candidatura; 

2.6. Os candidatos são agrupados em lista única nos setores, com um mínimo de 15 

candidatos, por setor: 

a. Vela; 

b. Pesca e Caça Submarina; 

c. Embarcação; 

d. Social. 

2. 7. Os candidatos somente poderão se inscrever em um único setor de sua livre 

escolha; 



ICRJ- Normas da eleição de 2018 2 

2.8. Para os setores Vela, Pesca e Caça Submarina comprovar vinculação aos 

respectivos esportes, seja como praticante ou ex-praticante, comprovado pelo 

currículo apresentado e, preferencialmente, representem ou tenham representado o 

Clube em competições; 

2.9. Para o setor Embarcações, ser possuidor de embarcação com propulsão a 

motor, ou de motor auxiliar de, no mínimo 21 (vinte e um ) pés de comprimento, com 

registro válido no Clube e na Autoridade Marítima. 

3. - PROCEDIMENTOS RELACIONADOS COM A CANDIDATURA 

3.1. O número adotado para a identificação do(a) candidato(a) é o correspondente ao 

seu título de Sócio(a)-Proprietário(a); 

3.2. A ficha de inscrição deverá ser preenchida, respondidas todas as questões 

formuladas, e, devolvida á Secretaria do Conselho no menor prazo possível. Após a 

devolução, as afirmações oferecidas serão apreciadas pela Secretaria do Clube em 

até 48 ( quarenta e oito ) horas, em seguida pela Comissão Eleitoral e, depois de 

aprovadas o(a) candidato(a) será convidado(a) a assinar o livro do setor pretendido 

denominado de Registro de Sócios-Proprietários Candidatos a Conselheiros -

artigo 4°, parágrafo 4°, incisos IV, V, e VI do Regimento Complementar da Assembleia 

Geral; 

3.3. A assinatura no Livro oficializa e cristal iza a candidatura, tornando inviável, a partir 

daí, a mudança de setor; 

3.4. A Comissão Eleitoral não aprovará as fichas quando; 

3.4.1. houver sido assinalado mais de um setor pretendido; 

3.4.2 forem apresentadas fichas diferentes, sob títulos diferentes para um(a) 

mesmo(a) Sócio(a)-Proprietário(a); 

3.4.3. houver falsidade nas informações apresentadas; 

3.4.4. não se comprovar a vinculação esportiva apontada; 

3.4.5. for oferecida embarcação aquém das características restritivas especificadas no 

RECAG (Art. 4°. Inciso VI ). 

4. - OBSERVAÇÕES 

4.1. Aos candidatos dos Setores Vela, Pesca e Caça Submarina destaca-se a 

necessidade de anexar ás suas fichas um currículo sumário a permitir à Secretaria a 

verificação de sua vincu lação ao esporte. A falta de anexação do currículo pressupõe 

a inexistência de vinculação, obrigando à Comissão Eleitoral a não aprovar a 

respectiva ficha. Justifica-se a falta de currícu lo no caso de o(a) candidato(a), sendo 

Conselheiro(a), pretender a reeleição ( art. 4° , parágrafo 3°, do RECAG ); .' 
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4.2. Aos candidatos do setor Embarcações pede-se especial atenção à pergunta sobre 

os dados da embarcação para atender ao RECAG , bem assim à apresentação da 

documentação pertinente; 

4.3. Será aceita a inscrição de mais de um candidato oferecendo vinculação a uma 

mesma embarcação desde que sejam sócios na propriedade e que a mesma esteja 

registrada em seus respectivos nomes no Clube. 

5.- PROCEDIMENTOS NA VOTAÇÃO 

5.1. Em 23 de fevereiro de 2018 -sexta-feira às 18:00 horas, encerra-se o prazo para 

formalização das inscrições dos candidatos; 

5.2. Encerrado o prazo para inscrição dos candidatos, será remetida ao Quadro Social 

uma lista completa dos candidatos, separados por Setor, contendo a numeração 

sequenciada dos títulos a eles referentes, seus nomes e apelidos pelos quais 

pretendam ser conhecidos; 

5.3. Recomenda-se que as escolhas dos candidatos pelos Sócios-Proprietários sejam 

feitas com antecedência para efeito de permitir ao eleitor elaborar sua "cola" ou 

"lembrete" para agilizar a votação. Para conforto e discrição, a lista deverá ser 

montada em tamanho físico que permita ser portada no bolso; 

5.4. Na tela do aparelho existente na cabine de votação, o eleitor digitará os quatro 

algarismos correspondentes ao título de seu candidato em até cinco deles por setor. 

Destaque-se que os zeros precedentes na numeração de alguns títu los escolhidos 

com numeração inferior a 1.000 ( um mil ), também deverão ser preenchidos ou 

digitados. Exemplo: OOAB ( zero zero e o numero do titulo ) e não simplesmente o 

número do titulo com um, dois ou três algarismos ); 

5.5. Caso o eleitor pretenda votar em determinado setor em número inferior de 

cand idatos do que aqueles cinco permitidos, poderá fazê-lo digitando o algarismo 9 

( nove ) nos espaços disponíveis na tela e pressionando ENTER, proporcionando à 

máquina saltar imediatamente para o setor seguinte, ou, caso a escolha já esteja no 

setor social , a votação será encerrada; 

5.6. Feita a digitação dos algarismos referentes ao título do cand idato, aparecerá na 

tela da máquina uma foto e os dados do candidato escolhido. Caso seja o desejado 

pelo eleitor, deverá ser pressionada a tecla ENTER para confirmação; 

5.7. Não sendo o cand idato desejado aquele que aparece na tela , o eleitor pressionará 

a tela DEL que lhe devolverá a tela original para nova digitação; 

5.8. O Clube disponibilizará previamente funcionários e máquinas de votação para 

treinamento dos eleitores que o desejarem; 
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5.9. Durante a eleição, funcionários do Clube estarão disponíveis para auxiliar o eleitor 

em suas dúvidas; 

5.1 O. Os associados eleitores, portadores de deficiências físicas a afetar a locomoção, 

a visão, etc. , a critério da Mesa Diretora da Assembleia Geral, serão recebidos na 

Mesa de Atendimento Especial sendo depois encaminhados à cabine de votação, por 

uma via especial; 

5.11. Somente terá direito de votar o(a) Sócio(a)-Proprietário(a) que estiver quite com 

o Clube. Serão disponibilizados, na entrada dos eleitores, funcionários da Tesouraria 

do Clube a permitir a quitação de eventual débito; 

5.12. Comprovada a quitação com o Clube, o eleitor receberá uma chave eletrônica a 

permitir operar a máquina de votação em uma das cabines, apenas uma vez; 

5.13. Os resultados da apuração dos votos serão apresentados imediatamente, após 

o encerramento da votação em telas apropriadas no próprio Salão Marlin Azul , na 

Varanda e na Internet no site do Clube; 

5.14. A votação será realizada no dia 15 de março de 2018 - quinta-feira, sob a 

direção de Mesa Diretora da Assembleia Geral, especial e previamente designada 

pela Presidência do Conselho Deliberativo, constituída de Presidente, Vice-Presidente 

e Secretario. 

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2018 . 

. ---, "'--) ~ ---. ' "'--s-
Ruben Mareio Dinard de Araujo 

Presidente do Conselho Deliberativo 




