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EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ELEIÇÕES 2018 

 
 
O Presidente da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CLASSE DE HOBIE CAT - 
ABCHC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto em vigor, 
CONVOCA através do presente os senhores ASSOCIADOS EM DIA PARA 
COM AS SUAS OBRIGAÇÕES PERANTE A ABCHC para o pleito eleitoral que 
acontecerá na sede da Escola de Vela Lars Grael, localizada na Av. Santos 
Dumont, 812 - Vila, Ilhabela - SP, 11630-000, Telefone: (12) 3896-6737 
visando a eleição para o exercício das funções estatutárias de Presidente, 
Vice-Presidente e Conselho Fiscal para o biênio 2019/2020 (01 de janeiro de 
2019 até 31 de dezembro de 2020), o qual reger-se-á pelas regras estatutárias 
em vigor, além dos procedimentos aqui destacados, a saber:  
 

1) Até 18/08/2018: Data limite para que as flotilhas ativas apresentem 
suas indicações aos cargos de Presidente e Vice-Presidente, a teor do 
parágrafo 3º, art. 19º do Estatuto em vigor. Lembrando que a indicação 
dos candidatos deverá ser encaminhada ao presidente da classe, por e-
mail (mrdubeux@baseadv.com.br) formalmente e mediante 

comprovação de entrega, e recebimento por parte de Mario Roberto 
Arantes Dubeux (Presidente), juntamente com qualificação completa do 
candidato (nome, identidade, CPF, estado civil e endereço completo), 
além da documentação de que trata o item parágrafo 3º do Art. 10º, a 
saber: “para se candidatar e poder se eleger aos cargos de Presidente 
ou Vice-Presidente da ABCHC, o candidato apresentar, formal e 
tempestivamente, juntamente os termos de sua candidatura, a seguinte 
documentação válida e sem restrições, a saber: a) Cópia da Carteira de 
Identidade; b) Cópia da Certidão de nascimento ou, se casado, Certidão 
de Casamento ou Declaração de União Estável registrada em Cartório; 
c) Certidão negativa de antecedentes criminais, expedida pelos Foros 
das Justiças Federal e Estadual; d) Certidão Negativa ou Positiva com 
efeito de Negativa de Execução Patrimonial (obtida no Fórum do 
domicílio do candidato); e) CNDT – Certidão Negativa ou Positiva com 
Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas; f) Cópia do Certificado de 
Reservista ou Dispensa de Incorporação (para candidatos do sexo 
masculino); g) Cópia do Comprovante de inscrição no Cadastro de 
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Pessoas Físicas – CPF; h) Cópia do Título Eleitoral (com certidão de 
quitação eleitoral ou 02 últimos comprovantes de votação); i) Declaração 
de endereço residencial e telefone para contato; Parágrafo 4º. Também 
é condição indispensável para se candidatar e poder se eleger aos 
cargos de Presidente ou Vice-Presidente da ABCHC, apresentar prova 
de filiação à Associação Brasileira da Classe Hobie Cat nos três anos 
que antecederem a eleição, sem contar o ano da própria eleição, ou 
seja, se a eleição é, por exemplo, em 2016, o candidato terá que 
comprovar filiação em 2015, 2014 e 2013, e assim por diante”;  
 

2) Recebidas as indicações válidas, a ABCHC, através de circular, 
divulgará oportunamente informações sobre os candidatos;  
 

3) 31/10/2018: 8:00hs às 10:29hs (horário de Brasília): Recebimento de 
votos para eleição do Presidente, Vice-Presidente e Conselho Fiscal 
para a gestão 2019/2020 (01/01/2019 até 31/12/2020);  
 

4) 10:30hs até 11:00hs. Escrutínio dos votos;  
 

5) 11:01hs: Divulgação e Homologação do resultado das Eleições. 
 
 

• Quem vota: Associados (filiados) em 2018, em dia para com as suas 
obrigações perante a ABCHC. 

 
 

Porto Alegre/RS, 08 de agosto de 2018 
 
 
 

MARIO ROBERTO ARANTES DUBEUX 
Presidente da ABCHC 


