EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA COMISSÃO DE ATLETAS
DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF

A Confederação Brasileira de Surf (CBSURF), em atendimento a ordem judicial contida nos autos
do processo de nº 8140526-62.2020.8.05.0001, vem informar que serão realizadas eleições para
Comissão de Atletas da CBSURF, nos moldes atribuídos pelo Regimento Interno vigente da
Comissão de Atletas.

A Comissão de Atletas é a principal instancia de representação dos atletas das modalidades de
surf dentro da Confederação Brasileira de Surf (CBSURF), conforme previsto no art. 72 do
estatuto da CBSURF, e atendendo as determinações do art. 23 da Lei 9.615/98 (Lei Pelé), o
presidente da Confederação Brasileira de Surf (CBSURF), Sr. Adalvo Argolo, no uso de suas
atribuições, em conformidade com as exigências da legislação esportiva em vigor, bem como da
ordem judicial supramencionada, vem, CONVOCAR, os senhores atletas, registrados nesta
Confederação, para eleição da Comissão de Altetas da CBSURF. A eleição será realizada no
dia 23 de agosto de 2021, conforme informações abaixo:

1. A eleição ocorrerá de maneira virtual;

2. O exercício de função na Comissão de Atletas da CBSURF não será remunerado;
3. As condições de elegibilidade e/ou nomeação de membro da Comissão de Atletas serão
publicadas dentro do prazo de 05 (cinco) dias e eventuais dúvidas poderão ser dirimidas
no e-mail eleicaoatletas2021@cbsurf.org.br;
4. No dia 15/08/2021, os atletas que preencherem os requisitos de candidatura acima
poderão

efetuar

a

sua

candidatura

eleicaoatletas2021@cbsurf.org.br;
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no

seguinte

endereço

eletrônico

5. No período do dia 16/09/2021 (a partir de 01:00h) e 17/09/2021 (até às 18:00h) os atletas
que preencherem os requisitos colacionados a seguir, poderão votar nos candidatos no
seguinte endereço eletrônico eleicaoatletas2021@cbsurf.org.br:
•

brasileiros (as);

•

com registros ativos na CBSURF que participaram efetivamente das 02 (duas)
últimas competições nacionais de suas respectivas modalidades;

•

possuir mais de 18 (dezoito) anos de idade.

6. O resultado das Eleições da Comissão de Atletas da CBSURF – 2020 será divulgado no
dia 17/09/2021 (a partir de 19:00h), no sítio oficial da CBSURF.

Adalvo Argolo
Presidente da CBSurf
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