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Rio de Janeiro-Florianópolis, 26 de julho de 2022 

 
 
 

PORTARIA PRES 01/2022 
 
 
Institui Comissão Eleitoral independente 
da Diretoria, para conduzir o processo 
eleitoral da Assembleia Geral Eleitoral da 
CBSURF, relativa ao cargo de Vice-
Presidente Feminina, para o exercício do 
mandato até 31 de dezembro de 2024. 
 

 
O Presidente da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF, Sr. Flavio 

Padaratz, no uso de suas atribuições estatutárias e nos termos da legislação vigente, 
RESOLVE: 

 
 

Art. 1º - Instituir a Comissão Eleitoral para orientar e conduzir o processo eleitoral da 
Confederação Brasileira de Surf, convocado para eleger, em Assembleia Geral Ordinária 
Eleitoral, a Vice-Presidente Feminina da entidade, cujo mandato irá até 31 de dezembro 
de 2024. A Comissão Eleitoral será composta pelos seguintes membros: 
 

MEMBROS: 
Membro – NIKOLAS SALVADOR BOTTÓS 
Membro – PEDRO FREITAS TEIXEIRA 
Membro – LUCAS BARROSO SILVA 

 
 
Art. 2º - Cabe à Comissão Eleitoral: 
 

I – Promover os atos necessários à realização da Assembleia Geral Ordinária 
Eleitoral segundo os termos do Estatuto da CBSurf, Regulamento e legislação 
vigente; 
 
II- Receber e analisar a regularidade e suficiência dos documentos apresentados 
para registro de candidatura; 
 
III – Julgar as eventuais impugnações nos termos do Estatuto da CBSurf, 
Regulamento e legislação vigente; 
 
IV – Velar pelo cumprimento do Estatuto da CBSurf, Regulamentos e legislação 
vigente durante a realização da Assembleia Geral Eleitoral; 
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V – Excluir candidatura e eleitores do processo eleitoral, caso acolhida 
impugnação contra qualquer um deles, nos termos do Estatuto, Regulamentos e 
legislação vigente; 
 
VI – Apurar os votos apresentados durante a Assembleia Geral Eleitoral; 
 
VII – Proclamar, encerrada a votação e apurados os votos, em conjunto com a 
Assembleia Geral Eleitoral, o resultado da eleição, investindo-se imediatamente a 
candidata vencedora no respectivo cargo de Vice-Presidente Feminina; 
 
VIII – Resolver casos omissos relacionados ao processo eleitoral. 

 
Art. 3º - Os órgãos, diretorias e demais departamentos da CBSurf prestarão o apoio 
necessário e atenderão às solicitações da Comissão Eleitoral, a fim de que esta possa 
realizar as comunicações necessárias ao processo eleitoral, assim como praticar todos os 
demais atos indispensáveis ao cumprimento das normas que regem a eleição. 
 
Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no site da CBSurf. 

 

 

 

______________________________ 
FLAVIO PADARATZ 

Presidente 
 
 

D4Sign 68397e81-5fb8-4417-a9c6-06ddf044d27e - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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