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RESOLUÇÃO 003/2020 
COMISSÃO ELEITORAL 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF 
 
 
 

Com os poderes que lhe foram atribuídos e com o intuito de facilitar o processo de votação na AGE, a 
Comissão Eleitoral da CBSurf deliberou a seguinte resolução nos termos a seguir: 
 
 
1- Conforme indicado em edital, cada entidade filiada, representante dos atletas e os candidatos deverão 

estar credenciados formalmente junto à CBSurf, para participação em Assembleia. Para tanto, acessar 
o link (https://forms.gle/frZ8K93UALq1xMQS6), até às 18:00 do dia 29/12/2020 (terça-feira), e 
fornecer as seguintes informações: 

 
• Nome completo do representante; 
• E-mail do representante; 
• Número de telefone (com WhatsApp) do representante; 
• Cópia do documento de identidade que será utilizado pelo representante durante o processo de 

votação; 
• No caso de procurador, enviar também, cópia da procuração; 

 
 
2 - No dia 30/12/2020 (quarta-feira), às 10:00 horas em primeira convocação, e em segunda e última 
convocação às 11:00 horas, a assembleia se reunirá de forma exclusivamente não presencial, através de 
link que será enviado aos participantes credenciados para retomar o processo eleitoral e dar início ao 
processo de votação on-line. 
 
Somente serão admitidos na sala de reunião os representantes e participantes que estiverem 
devidamente credenciados, conforme item 1 acima; 
 
Todos os participantes deverão estar com as câmeras habilitadas e ligadas durante a realização da 
assembleia; 
 
 
3 - Cada filiada receberá por e-mail (até o final do dia 28/12/2020, segunda-feira) o seu usuário de acesso 
ao Sistema de Gestão Esportiva da CBSurf (https://cbsurf.bigmidia.com/), juntamente com uma senha 
provisória, que deverá ser alterada no primeiro acesso. Solicitamos que este primeiro acesso seja feito o 
mais breve possível, em momento anterior ao da assembleia. 
 
Solicitamos que os membros do colégio eleitoral guardem estas informações e tenha elas em mãos para 
poderem acessar o sistema de votação, que estará disponível a partir do horário de início da assembleia; 
 
Após o período necessário para votação, em ato contínuo, no mesmo dia 30/12/2020, a assembleia fará 
a apuração dos votos coletados e lavratura da ata da assembleia. 
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Neste momento da assembleia os veículos de impressa que desejarem participar da apuração serão 
admitidos na sala virtual desde que solicitem o acesso até a véspera da AGE no e-mail 
eleicao@cbsurf.org.br 
 
 

Salvador – BA, 28 de dezembro de 2020 
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