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OFÍCIO 002/2021/FBWS 

 
Guanambi, 28 de Dezembro de 2021. 

 

Prezados Senhores(as) Associados(as) 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

Nº 022020/FBWS  

Assembleia Geral Ordinária 

O presidente da FEDERAÇÃO BAIANA DE WUSHU – SANDA (FBWS), no uso 

de suas atribuições, convoca todos os associados para a Assembleia Geral a 

realizar-se no próximo dia 22 de Janeiro de 2022, em sua sede em 

Guanambi/BA, na Rua Medeiros Neto, 27 Bairro Vomita Mel e ainda por 

videoconferência no mesmo dia e horário, em endereço a ser disponibilizado por 

correio eletrônico para os filiados e demais interessados com a devida 

antecedência, considerando ainda as medidas adotadas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 

coronavírus estabelecidas em Decreto Federal 6/2020, bem como Decretos 

Estaduais e Municipais, Resoluções e Portarias baixadas pelos órgãos públicos 

competentes, bem como a necessidade de evitar contaminações em grande 

escala, a Assembleia Geral virtual é medida que se impõe para não prejudicar a 

saúde de todos e a continuidade da vida administrativa, econômica e esportiva 

dessa entidade, atletas, técnicos, professores, dirigentes e demais membros da 

comunidade do Kungfu Wushu, convalidando assim todos os atos decisórios 

lançados em Ata 

A FBWS vem respeitosamente convocar os senhores diretores, atletas e os 

representantes das entidades filiadas, para participarem da Assembleias Geral 

Ordinária - AGO, para deliberarem no sábado, dia 22 de janeiro de 2022, a 

iniciar em AGO, às 8:30 (oito horas e trinta minutos) em primeira chamada com 

o quórum mínimo necessário para abertura e às 9:00 (nove horas) em segunda 

chamada com qualquer quórum. Reunindo-se os representantes legais 

credenciados das filiadas para deliberar em AGO instalada conforme as 

subsequentes ordens do dia: 

Em Assembleia Geral Ordinária - AGO, às 8:30 (oito horas e trinta minutos) em 

primeira chamada com o quórum mínimo necessário para abertura e às 9: 00 

(nove horas) em segunda chamada com qualquer quórum, para discutirem e 

deliberarem sobre as 17 (dezessete) pautas seguintes:  
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1ª. Deliberar sobre a forma de consignar e registrar o voto dos representantes 

das filiadas e dos atletas em Ata, em cada uma das pautas da assembleia 

prevista neste Edital, o exercício do voto, a qualidade do voto, a quantidade dos 

votos favoráveis ou não, o voto contrário, em apartado e dos votantes que se 

abstiveram em determinada matéria ou pauta discutida e levada a votação, bem 

como sobre a forma de consignar a participação e a presença física ou virtual 

nas assembleias; 

2ª. Deliberar, convalidar e ratificar nesta AGO, a relação das filiadas adimplentes 

e em dia com suas obrigações com a FBWS, formando o quórum inicial válido e 

legal para as deliberações de cada assembleia prevista neste Edital, conforme 

dispõe o Estatuto da FBWS; 

3ª. Deliberar, sobre recondução da presidência e diretoria da FBWS ou compor 

comissão para deflagrar processo eleitoral; 

4ª. Apreciação da proposta de Calendário de Atividades e de Reuniões 2022 e 

submissão para aprovação; 

5ª. Apreciação da proposta de Orçamento para o exercício de 2022 e submissão 

para aprovação; 

6ª. Apreciação da proposta de Regimento de Custas e Taxas para o exercício 

de 2022 e submissão para aprovação; 

7ª. Análise e deliberação da prestação de contas de recursos próprios da 

entidade, balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, 

balancete, acompanhadas dos pareceres do Conselho Fiscal; 

8ª. Análise e deliberação da prestação de contas da entidade, demonstrativos 

contábeis e financeiros com o parecer do Conselho Fiscal e auditoria 

independente sob os recursos públicos recebidos; 

9ª. Deliberar, convalidar e aprovar, Minuta do Estatuto Social da FBWS, com 

alterações propostas pela CBKW; 

10. Deliberar, convalidar e aprovar, Minuta Regimento Interno da FBWS; 

11. Deliberar, convalidar e aprovar, Minuta - Regimento Interno - Conselho 

Fiscal;  

12. Deliberar, convalidar e aprovar, Minuta Regimento Interno - Conselho de 

Ética; 

13. Deliberar, convalidar e aprovar, Minuta Regulamento para Ranking Nacional; 

14. Deliberar, convalidar e aprovar, Indicações para o Conselho de Ética; 

 

15. Deliberar, convalidar e aprovar, Nomeações para o Conselho Administrativo; 
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16. Deliberar, convalidar e aprovar, Nomeações para a Ouvidoria; 

17. Outros assuntos apresentados pela Diretoria ou filiados e aprovados pela 

Assembleia em conformidade com o Estatuto Social da FBWS. 

 

É fundamental a manifestação de ciência de todos os filiados e participação nas 

Assembleias. 

No aguardo de vossa acolhida à convocação, subscrevemo-nos, 

atenciosamente. 

 

 

 

____________________________________ 
ALENCASTRE H. MOURA 

Presidente da FBWS 
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