
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF. 
No dia 11 (onze) do mês de dezembro de 2020 (dois mil e vinte), às 14 (quatorze) 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. Como 
primeiro item da pauta, foi recebido pelos correios e conferida a documentação de dois 
candidatos habilitados parcialmente por esta comissão eleitoral que, após análise da 
documentação recebida, resolve de forma unânime: 1) HABILITAR o candidato ao Conselho 
Fiscal Michael Zeminiane Cardoso; 2) NÃO HABILITAR o candidato ao Conselho Fiscal 
Flávio Galini por falta de entrega de documentação. Na sequencia da reunião foi analisado 
pedido de reconsideração do candidato não habilitado José Marcelo dos Santos Tito e foi 
mantida a decisão inicial de NÃO HABILITAR o candidato ao Conselho Fiscal José Marcelo 
dos Santos Tito tendo em vista ausência de entrega de certidões e também a não envio de 
forma eletrônica e nem a entrega física do Anexo VII. O próximo item da pauta foi o ofício 
recebido pela Federação Sergipana de Surf que alega ter direito a voto no Colégio Eleitoral. 
Após recebimento de explicações da CBSurf entende a comissão que a Federação Sergipana 
continua irregular, não enviou documentação para a sede da entidade e não cumpre os 
requisitos para participar da Assembléia Geral. A regularização poderia ter sido feita 
tempestivamente, tendo em vista que o endereço da CBSurf consta no site da mesma e toda 
a documentação enviada via Correios para esta comissão eleitoral para o referido endereço ou 
mesmo entregue pessoalmente na sede da entidade ao presidente desta comissão por 
participantes do pleito comprova que inexiste tal alegação. Ademais, os boletos de 
pagamento da anuidade da CBSurf foram enviados e ainda não regularizados. Sendo assim, 
não resta nada a fazer por esta comissão para garantir o cumprimento do estatuto, da 
transparência com os demais membros do colégio eleitoral e da legislação vigente em não 
acatar o pedido de reconsideração da Federação Sergipana de Surf, considerando-a inapta 
para votar e fazer parte do Colégio Eleitoral. 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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