
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF.  Aos 26 
(vinte e seis) dias de novembro de 2020 (dois mil e vinte), às 14 (quatorze) horas, de forma virtual, 
participaram os Doutores Marcelo Franklin dos Santos Filho, Thomaz Sousa Lima Mattos de Paiva e 
Cezar Menezes Almeida, membros da Comissão Eleitoral da Confederação Brasileira de Surf 
nomeados nos termos da Portaria no 01/2020. Iniciando a reunião, sobre email que chegaram com 
questionamentos sobre documentação e regularização de federações perante à CBSurf, foi deliberado 
que a comissão eleitoral solicitará à administração da CBSurf cópia dos informativos com a 
documentação necessária para regularização. Foi também discutido sobre questionamentos efetuados 
pela Fesurf, apesar do questionamento não ter sido encaminhado para o email desta comissão 
eleitoral, ela recebeu o documento através do Consultor Técnico Bernardo Villano e após reunião 
resolveu assim deliberar: 1) A CBSurf é mantida por recursos descentralizados do Comitê Olímpico do 
Brasil e precisa da certificação do artigo 18-A, da Lei 9615/98, pelo Ministério da Cidadania, sendo 
imperativa a observância do preceito legal. Outrossim, o fato de ser necessário apenas uma carta de 
apoiamento para habilitação das candidaturas, conforme determina a Lei ao invés de três cartas de 
federações conforme estatuto, torna o processo mais democrático e acessível, não causando, de outra 
senda, prejuízo a quem quer que seja. 2) Sobre o questionamento acerca de ser possível ou não para 
um candidato membro da diretoria atual se candidatar, em face a possível irregularidade perante a Lei 
9.615/98, cabe responder que o limite de competência desta comissão eleitoral é se posicionar sobre 
elementos contidos no Processo Eleitoral, na ocasião de eventuais pedidos de impugnação das 
chapas. Ademais este fato, que o posicionamento da comissão eleitoral é fazer com que o escrutínio 
seja o mais transparente possível de acordo o estatuto da entidade, processo eleitoral e a legislação 
vigente. 3) Sobre o questionamento de se um dos membros da comissão ser advogado do presidente 
da CBSurf, foi esclarecido em reunião dos membros que o Advogado Marcelo Franklin é advogado da 
entidade e eventualmente também defende o presidente em processos relacionados ao exercício da 
função de presidente. Além disso, as decisões da Comissão Eleitoral são tomadas por maioria dos 
membros, não prevalecendo em nenhum momento posição individual dos integrantes sobre a decisão 
do colegiado. Esta comissão, para garantir ainda mais transparência e impessoalidade no processo 
eleitoral, não acatará que seus membros atuem em nenhum pleito ou julgamento de impugnação em 
que possa ser configurada suspeição ou impedimento. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
reunião e lavrada a presente ata por mim, Cezar Menezes Almeida, presidente da Comissão Eleitoral, 
que será assinada pelos membros da comissão e publicada na página da eleição no site da CBSurf: 
https://cbsurf.org.br/eleicoes-2021-2024/.
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