
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF.  Aos 27 
(vinte e sete) dias de novembro de 2020 (dois mil e vinte), às 17 (dezessete) 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. Sobre a Notificação 2 da Federação Gaúcha de Surf 
que foi encaminhada para o email desta comissão eleitoral, a decisão da comissão, após análise 
documental e do pleito efetuado pela Federação, foi a seguinte: 1) sobre a atualização dos dados 
cadastrais foi alegado pela Federação Gaúcha de Surf - FGS ter encaminhado os documentos 
necessários para o e-mail do Presidente da CBSurf. Esta comissão, portanto, delibera que o Presidente 
da CBSurf encaminhe o citado email para esta Comissão e, uma vez comprovada o envio da 
documentação, eventualmente ficará sanada a irregularidade; 2) Sobre o pagamento da anuidade, 
esclarece a comissão que não possui prerrogativa para avaliar o mérito de como são definidos os 
valores da anuidade da entidade e delibera que, conforme solicitado pela FGS, a CBSurf envie 
imediatamente os boletos de cobrança para que a entidade possa efetuar os pagamentos o que, uma 
vez feito dentro dos prazos deste processo eleitoral, sanará a irregularidade; 3) Sobre a participação da 
entidade nos campeonatos oficiais da CBSurf e a promoção de um circuito estadual com no mínimo 
quatro etapas, entende esta comissão eleitoral com base no que declara a própria Federação Gaúcha 
de Surf que ela não realizou as quatro etapas do circuito estadual em 2019. Além do fato de terem sido 
realizadas apenas três etapas, declarado no documento pela própria Federação Gaúcha, a entidade as 
delegou para outra instituição denominada ASTRI.  O estatuto da CBSurf no art. 30, alínea b do 
parágrafo primeiro, reforçado pelo parágrafo segundo é bastante claro quanto à questão sobre a 
necessidade de a entidade promover “pelo menos um circuito estadual com quatro etapas no ano 
anterior”, motivo pelo qual o descumprimento a torna impedida de tomar parte das Assembleias Gerais 
da Confederação, com direito a voto. Neste sentido, conforme disposição estatutária expressa, com 
base nos documentos apresentados, em garantia a salvaguarda da lisura e transparência do processo 
eleitoral e em cumprimento ao estatuto da CBSurf, esta Comissão Eleitoral não vislumbra que a 
Federação Gaúcha de Surf tenha direito a voto na Assembleia Geral de Eleição. 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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