
ATA DA COMISSÃO ELEITORAL

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF


A comissão eleitoral da CBSurf composta pelos seus respectivos membros Thomaz Sousa 
Lima Mattos de Paiva, Cezar Menezes Almeida e Eduardo Santos, pelos poderes que lhe 
foram atribuídos e para o melhor andamento de seus trabalhos, realizaram de forma virtual 
reunião no dia 18 (dezoito) de dezembro de 2020 (dois mil e vinte), às 16h (dezesseis 
horas) ,para dar seguimento ao processo eleitoral. Como primeiro item de pauta e tendo em 
vista decisão judicial, a Comissão Eleitoral deliberou por unanimidade em suspender o 
processo de votação que seria realizado na Assembléia Geral de Eleição nesta data até que 
sejam sanadas as questões levantadas pelo juízo de acordo com a legislação e o estatuto 
vigente da entidade. Na sequência, em virtude do novo membro da comissão, Eduardo 
Santos, ter sido nomeado nesta semana, entendeu a comissão que o mesmo deveria se 
pronunciar sobre os processos e atos anteriores à sua nomeação, podendo o mesmo 
manifestar posição contrário ou de acordo com o que foi deliberado em reuniões anteriores 
pela comissão. Eduardo Santos declarou na reunião que leu e avaliou todos os documentos e 
decisões que foram tomadas pela comissão eleitoral e ratificou todos em conformidade com o 
seu entendimento, afirmando que se uma vez fosse membro da comissão desde o início do 
processo teria tomada o mesmo tipo de decisão. Sendo assim, entende a comissão eleitoral 
que fica afastada qualquer suspeição ao processo pela participação do membro Marcelo 
Franklin uma vez que, além de todas as decisões até então foram unânimes, o novo membro 
ratifica neste ato todos os atos da comissão desde a sua criação, afastando qualquer 
possibilidade de mácula no processo eleitoral pela atuação parcial de qualquer um de seus 
membros. 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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