
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF.  Ao dia 
1o. (primeiro) do mês de dezembro de 2020 (dois mil e vinte), às 21 (vinte e uma) 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 ofício recebido pela Federação Sergipana de Surf 
que foi encaminhada para o email desta comissão eleitoral, a decisão da comissão, após análise 
documental, informações enviadas pela administração da CBSurf e do pleito efetuado pela Federação, 
foi a seguinte: 1) Sobre o item a, que refere-se a atualização dos dados cadastrais, em primeiro lugar  
cabe esclarecer que não cabe a esta comissão analisar atos praticados em assembléias anteriores. A 
comissão por sua vez foi informada pela administração da CBSurf que a Federação Sergipana 
encontra-se em descumprimento dos incisos II e III do art. 10 e inciso III do art. 16 do estatuto da 
entidade. Desta forma, decide esta comissão que ou a Federação apresenta cópia do envio dos 
documentos ou os regularize para que seja sanada a irregularidade; 2) Sobre o item b referente ao 
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 
Federação, 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 os itens c e d participação da entidade nos campeonatos oficiais da CBSurf e a 
promoção de um circuito estadual com no mínimo quatro etapas, a administração da CBSurf 
respondeu o texto a seguir: “A CBSurf jamais recebeu ‘relatório de suas atividades desportivas no ano 
anterior, contendo os resultados técnicos de todos os eventos que promover’, tão pouco ‘cópias das 
súmulas oficiais das competições estaduais’. Visando atender aos deveres expressos no estatuto, 
solicitamos o envio das súmulas das etapas para comprovação da realização das mesmas. Não 
existindo documentação oficial, solicitamos o envio de documentação, nota na imprensa, matérias 
publicadas pela Federação, etc, que informem minimamente local e data de realização de cada uma 
das etapas e que comprovem que forma de fato realizadas.” Tendo em vista o posicionamento da 
administração da entidade, cabe a comissão eleitoral solicitar que a Federação Sergipana que 
comprove a realização dos eventos conforme solicitado pela CBSurf para que possa considerar este 
item como resolvido; 4) em relação ao item e, conforme informado pela CBSurf, foi definido pela 
assembleia no dia 07 de março de 2020 que todos os presentes tivessem direito a voto, mesmo os 
representantes que estavam presentes portando apenas cópia da procuração, porém ficou 
condicionado o posterior envio do documento original, o que ainda não foi feito pela Federação 
Sergipana. A falta da entrega da procuração original esta impossibilitando a entidade de dar 
seguimento a tratativas burocráticas, gerando prejuízos em suas atividades. Sendo assim, tendo em 
vista o disposto no inciso II do art. 31, a Federação encontra-se irregular com sua documentação e 
precisa apresentar a procuração original para sanar a questão. Neste sentido, conforme disposição 
estatutária expressa, com base nos documentos apresentados, para garantir a salvaguarda da lisura e 
transparência do processo eleitoral e em cumprimento ao estatuto da CBSurf, esta Comissão Eleitoral 
não vislumbra que a Federação Sergipana 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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