
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF.  No dia 4 
(quatro) do mês de dezembro de 2020 (dois mil e vinte), às 15 (quinze) horas, de forma virtual, 
participaram os senhores 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. O único item de pauta da reunião foi o requerimento 
recebido pelo Sr. Ricardo B dos Santos Lima, encaminhada para o email desta comissão eleitoral no 
dia 03/12/20 às 16:30, alegando que representante da chapa “Nação Surfe Brasil" não conseguiu 
entregar documentação no endereço constante no edital. Esta comissão solicitou parecer da 
administração da CBSurf a respeito, uma vez que o endereço foi fornecido pela Confederação, a qual 
informou que o endereço encontra-se ativo e apresentou provas como o recebimento de 
correspondências enviada pelos Correios, inclusive referente ao processo eleitoral. Sendo assim, 
entende a comissão que mantenha-se o endereço do edital sendo que o mesmo continuará sendo 
usado para o envio de documentação física. No entanto, para garantir mais uma vez a total 
transparência, lisura e isonomia de todos os concorrentes no pleito, decide por unanimidade esta 
comissão eleitoral em prorrogar o prazo de entrega da documentação física por mais 72 (setenta e 
duas) horas do prazo inicialmente estabelecido no edital, ficando o nosso prazo final estabelecido para 
o dia 06 (seis) de dezembro do corrente ano, às 17 (dezessete) horas. Será aceito como comprovante 
de entrega da documentação um protocolo de recebimento assinado por responsável no endereço ou 
comprovante de postagem nos correios. Estabelece também esta Comissão Eleitoral que, caso alguma 
chapa ou concorrente tenha interesse em entregar os documentos em mãos a algum dos membros 
desta comissão, poderá solicitar via email que assim seja feito para que seja avaliada a viabilidade do 
recebimento. Para finalizar, o presidente da Comissão Eleitoral reitera que não medirá esforços para 
garantir a isonomia do processo, a democracia na instituição e a legalidade de todos os atos que estão 
sendo praticados. 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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