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São Paulo, 02 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 

Ofício Presidencial nº. 06/2022 
 
 
 
 
Ao Comitê Olímpico do Brasil - COB 

Att: Ilmo. Sr. Paulo Wanderley – Presidente Executivo  
(Via e-mail - presidencia.cob@cob.org.br)   

 
 
 

Assunto: Comunicação sobre o resultado das eleições realizadas em 
22 de fevereiro de 2022, da Confederação Brasileira de Surf e 
solicitação de reunião presencial. 

 
 
 

 

Ilmo. Sr. Presidente, 

 

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF (“CBSurf”), 
associação sem fins lucrativos, de caráter desportivo inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 02.995.720/0001-60, com sua sede localizada na Avenida Brigadeiro Faria 

Lima, nº. 1485, 2º andar, Jardim Paulistano, São Paulo, CEP: 01452-002, SP,  

vem, por meio deste, comunicar a eleição da nova diretoria e solicitar reunião 

presencial para o estreitamento da relação junto ao COB, no intuito do pronto 

desenvolvimento do surf brasileiro. 

 

No dia 22 de fevereiro de 2022, a CBSurf concluiu as suas eleições 

com êxito, elegendo o Sr. Flávio Padaratz e o Sr. Paulo Moura, respectivamente 

como Presidente e Vice-Presidente, para o cumprimento do mandato pelo período 

compreendido entre 2021-2024, além de eleger seis integrantes à composição do 

conselho fiscal, dentre titulares e suplentes. 

 

Na mesma data da eleição os novos membros da diretoria tomaram 

posse de seus mandatos, iniciando-se de forma imediata, junto ao Presidente em 

exercício, o protocolo de transição, visando transferir adequadamente às 

informações disponíveis para a imediata retomada das atividades administrativas 
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(MEIO) e as atividades técnicas para o pleno desenvolvimento de gestão do 

esporte (FIM). 

 

Neste sentido, vimos por meio desta, solicitar a realização de reunião 

presencial desta nova diretoria junto à Vossas Senhorias, ou seja, o Diretor Geral, 

o Sr. Rogério Sampaio, o Diretor Jurídico, o Sr. Luciano Hostin e quem mais 

entender necessário, para melhor expor as intenções e protocolos que estão sendo 

implementados na CBSurf, em busca do melhor desenvolvimento do esporte, das 

regras, normas e filosofias estabelecidas pelo  Comitê Olímpico Brasileiro e a 

legislação desportiva vigente.   

 

Aproveitando que o Sr. Flávio Padaratz e o Sr. Paulo Moura, estarão 

no Rio de Janeiro, entre os dias 08 e 11 de março de 2022, caso seja possível, o 

presidente em exercício da CBSurf, sugere os dias 09, 10 ou 11.03, para a reunião 

presencial na sede do COB, num melhor horário definido por Vossas Senhorias. 

   

Espero a compreensão de Vossas Senhorias e desde já agradeço, o 

cuidado, a cautela e a atenção dispensada ao surf brasileiro. 

 

Aproveito a oportunidade para renovar nossos protestos da mais 

elevada estima e consideração. 

 

Cordiais Saudações Olímpicas, 

 

 

 

________________________________________ 

Flávio Padaratz 
Presidente Eleito da CBSurf 

 

 

 

________________________________________ 

Paulo Moura 
Vice - Presidente Eleito da CBSurf 

 

 

 

________________________________________________ 

João Paulo A. da Veiga P. da Silva 
OAB/RJ nº. 190.121 

Presidente (em exercício) da CBSurf 
e-mail: jp.admprovisorio@cbsurf.org.br 
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