
 

 

 

 
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF 

 

O Presidente da Confederação Brasileira de Surf, inscrita no CNPJ sob o nº 02.995.720/0001-60, Sr. FLÁVIO 

PADARATZ, com fulcro nos artigos 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 42 - V e 73  do Estatuto Social da 

Confederação, CONVOCA, em caráter de urgência, as Federações filiadas e os membros da Comissão de Atletas, 

para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, órgão máximo e soberano de deliberação da entidade, que 

será realizada por meio virtual (on-line), através da plataforma Google Meet, às 10:00 horas do dia 22 de junho de 

2022, em primeira convocação, com a presença da maioria simples dos seus componentes, conforme dispõe o artigo 

38 do Estatuto, ou às 10:30 horas, em segunda convocação, no mesmo dia, com os membros que estiverem presentes, 

a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

 

1) Análise e aprovação da parceria a ser firmada entre Confederação Brasileira de Surf - CBSurf e a empresa 

Dream Factory, maior e mais relevante grupo de comunicação, entretenimento e gestão de comunidades da 

América Latina, objetivando constituírem uma sociedade para desenvolver o maior e mais relevante 

campeonato/circuito de surf no Brasil, denominado “Dream Tour”, bem como a realização de contrato de 

agenciamento para captação de patrocínios para a CBSurf;  

 

2) Eleger e empossar os 5 (cinco) membros do Conselho de Ética da CBSurf, sendo 3 (três) membros 

independentes sem qualquer vínculo econômico com o movimento esportivo, de acordo com o artigo 73 do 

estatuto da entidade; 

 

3) Alterar o endereço da sede da CBSurf, passando o endereço da sede da entidade para a Rodovia Jornalista 

Manoel de Menezes, 2001, Praia Mole, Florianópolis/SC, CEP: 88061-700; e 

 

4) Assuntos Gerais. 

 

Todas as orientações em relação ao acesso ao sistema e o meio eletrônico para participar e acompanhar a assembleia 

serão passadas por e-mail aos membros da AGE (Federações e Representantes de Atletas) com até 72 (setenta e duas) 

horas de antecedência, bem como toda documentação pertinente. O acesso à plataforma de videoconferência estará 

aberto com 10 (dez) minutos de antecedência ao horário de início da AGE. 

 

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

FLAVIO PADARATZ 

PRESIDENTE 
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