
 

www.cbsurf.org.br 

  

COMISSÃO ELEITORAL 
 

 
DESPACHO 

 
 

Em nome da transparência que sempre pautou a atuação dessa Comissão Eleitoral 

divulga-se nesta oportunidade o colégio eleitoral, ou seja, as pessoas/entidades habilitadas a votar. 

 

Em relação as entidades adimplentes, habilitadas, portanto, ao voto, a relação consta 

do documento ID_16_PE_CBSURF - 28-10-2021 - RESPOSTA DESPACHO ID_11 CBSURF, a qual se 

se encontra anexa. 

 

Em relação a Comissão de Atletas os habilitados a votar são: 

 

Nome Completo Modalidade 

Yanca Heloisa Correia Costa Pranchinha 

Monique de Morais Pontes Longboard 

Monik Gean Santos de Freitas Pranchinha 

Luan Felipe Nogueira de Carvalho Pranchinha 

Luel Felipe da Silva Pranchinha 

Alan Donato Albuquerque Freire Pranchinha 

Leonardo Gimenes Esteves Martins SUP 

Aline Akemi Adisaka SUP 

 

Importante destacar neste ponto que todo processo eleitoral deve possuir datas limite 

para inscrição/regularização do direito ao voto. 

 

No Direito Eleitoral, a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97, artigo 91), determina que o prazo 

para inscrição e regularização do título de eleitor é encerrado 150 dias antes do pleito. Nesse período, 

nenhuma alteração poderá ser efetuada no registro do eleitor, sendo permitida somente a emissão da 

segunda via do documento. 

 

Permitir regularizações e inscrições a qualquer tempo traria insegurança jurídica e 

macularia o pleito. 

 

Dessa forma, com o início do processo eleitora da CBSURF, congela-se a situação de 

seus membros para fins eleitorais. 
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O processo eleitoral inicia-se com a nomeação dessa Comissão Eleitoral. 

 

Desta forma, à exceção da Comissão de Atletas que essa Comissão Eleitoral determinou 

a regularização de seus membros para atender à legislação e assegurar recursos do COB, o colégio 

eleitoral ora apresentado levou em consideração a situação dos membros na data de nomeação dessa 

Comissão Eleitoral. 

 

Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
 
 
 

São Paulo/SP, 08 de fevereiro de 2022 
 

 

 
Gustavo Lopes Pires de Souza 

Presidente da Comissão Eleitoral 



1 FEDERAÇÃO BAIANA DE SURF LUCIANO MARCELO MATO GROSSO BARROS 
2 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF RENATO DE MELO
3 FEDERACÃO DE SURF DO ESTADO DE ALAGOAS BIANCA ANDRADE BARRETO
4 FEDERACAO DE SURF DO ESTADO DO CEARA AMELIO GOMES ROLIM JUNIOR
5 FEDERACAO DE SURF DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LUIZ GUILHERME MORALES DE AGUIAR
6 FEDERACAO MARANHENSE DE SURF RICARDO RODRIGUES ATAIDE
7 FEDERACAO PARAENSE DE SURF NOELIO CORTE DE OLIVEIRA SOBRINHO
8 FEDERACAO PARAIBANA DE SURF CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR

9

FEDERACÃO DE SURF DO ESPIRITO SANTO MARCO ANTONIO ALVES DO ESPIRITO SANTO
Não há atualização de 
dados há 8 anos + 

- -

Anuidades em aberto até 2017 
(último ano que foi cobrada) – o 
valor das unuidades em aberto 
eram de R$500,0 cada, sendo 
que pagamentos atrasados 
tinham uma multa de R$ 100,00

Não temos conhecimento de 
pelo menos um circuito oficial 
com quatro etapas no ano 
anterior ao da realização da 
Assembléia Geral

Não tomou parte em mais de 
dois campeonatos oficiais 
promovidos pela CBSurf em cada 
um dos dois últimos anos

10

FEDERACAO DE SURF DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE SATURNINO BORGES
Não há atualização de 
dados há 8 anos

Situação Cadastral junto à 
Refeita Federal como 
Inapta

Não entregou a procuração 
original que foi utilizada na 
assembleia geral de março de 
2020 para fazer uso do voto

- - -

11

FEDERACAO GAUCHA DE SURF FERNANDO FIGUEIREDO DA CUNHA
Não há atualização de 
dados há 8 anos

- -

Anuidades em aberto até 2017 
(último ano que foi cobrada) – o 
valor das unuidades em aberto 
eram de R$500,0 cada, sendo 
que pagamentos atrasados 
tinham uma multa de R$ 100,00

Não temos conhecimento de 
pelo menos um circuito oficial 
com quatro etapas no ano 
anterior ao da realização da 
Assembléia Geral

Não tomou parte em mais de 
dois campeonatos oficiais 
promovidos pela CBSurf em cada 
um dos dois últimos anos

12

FEDERACAO PARANAENSE DE SURF LUCIANO DO ROSÁRIO
Não há atualização de 
dados há 8 anos

Consta o nome de Renato 
Trogue Mesquita como 
Presidente da entidade 
no QSA junto à Receita 

Federal 

-

Anuidades em aberto até 2017 
(último ano que foi cobrada) – o 
valor das unuidades em aberto 
eram de R$500,0 cada, sendo 
que pagamentos atrasados 
tinham uma multa de R$ 100,00

Não temos conhecimento de 
pelo menos um circuito oficial 
com quatro etapas no ano 
anterior ao da realização da 
Assembléia Geral

Não tomou parte em mais de 
dois campeonatos oficiais 
promovidos pela CBSurf em cada 
um dos dois últimos anos

13 FEDERACAO PAULISTA DE SURF SILVIO DA SILVA Eleições atrasadas - - - - -

14

FEDERACAO PERNAMBUCANA DE SURF PEDRO DOS SANTOS LIMA - -

Não entregou a procuração 
original que foi utilizada na 
assembleia geral de março de 
2020 para fazer uso do voto

- - -

15

FEDERACAO SERGIPANA DE SURFE SAULO DE MORAES SILVA JUNIOR
Não há atualização de 
dados há 8 anos

-

Não entregou a procuração 
original que foi utilizada na 
assembleia geral de março de 
2020 para fazer uso do voto

Anuidades em aberto até 2017 
(último ano que foi cobrada) – o 
valor das unuidades em aberto 
eram de R$500,0 cada, sendo 
que pagamentos atrasados 
tinham uma multa de R$ 100,00

Não temos conhecimento de 
pelo menos um circuito oficial 
com quatro etapas no ano 
anterior ao da realização da 
Assembléia Geral

Não tomou parte em mais de 
dois campeonatos oficiais 
promovidos pela CBSurf em cada 
um dos dois últimos anos
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