
 

NOME DA CHAPA: 

ATENÇÃO: Os campos abaixo são para uso exclusivo da Secretaria do Clube 

ATENÇÃO: Os campos abaixo são para uso exclusivo do Presidente do Clube 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE CHAPAS 
 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 

 

A) – Pelo estatuto, os candidatos a presidente e vice não podem pertencer a mesma 

modalidade esportiva (asa e parapente). 

B) - O plano de Ação Bienal Previsto no Estatuto (art. 39, Parágrafo 1º) deverá ser 
apresentado junto com este formulário até a data limite para inscrição das Chapas. 

C) - Na apresentação do plano a Chapa deverá observar os requisitos mínimos previstos 
nos Artigos 101 e 102 do Regimento Interno. (Disponível no site do Clube) 

D) - Os candidatos aos Cargos poderão ser substituídos até 05 (cinco) dias antes da 
realização da Assembleia. 

 

 

 

 

Qualificação dos Candidatos ao Cargo de Diretoria 
 

Candidato a Presidente 

Nome: Matrícula: 

Endereço: 

Tempo de Associado:  

(Obs: O candidato a Presidente deverá ter mais de 5 anos como Associado até a data de inscrição da Chapa) 
 

Candidato a Vice-Presidente 

Nome: Matrícula: 

Endereço: 

Tempo de Associado: Assinatura: 

(Obs: O candidato a Vice-Presidente deverá ter mais de 5 anos como Associado até a data de inscrição da Chapa) 
 

Candidato a Diretor Técnico de Asa 

Nome: Matrícula: 

Endereço: 

Tempo de Associado: Assinatura: 

 
 

Candidato a Diretor Técnico de Parapente 

Nome: Matrícula: 

Endereço: 

Tempo de Associado: Assinatura: 

 

 

 

Data  / /  
 

Assinatura do Candidato a Presidente 
 

 

 

 

 

Data de Recebimento da Inscrição   /  /  

Recebido por: . 

 

 

 

1 - A chapa apresenta candidato elegível para todos os cargos?: ( ) sim; ( ) não. 

2 - A chapa apresentou um Plano de ação bienal válido?: ( ) sim; ( ) não. 



 
 

1 - Antes de ter a candidatura deferida, a chapa deverá regularizar os seguintes itens 

no prazo de 03 (três) dias: 

A:   

B:  

C:  

 

 

Estando a Chapa Regular e Válida, DEFIRO a Candidatura. 

 

 

Rio de Janeiro,   /  /  

 

 

    

Edson A. D. Pereira Nunes 

(Presidente) 

Utilizar os campos abaixo somente se for necessário 


