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Aos dias vinte e dois do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às 08 horas e 40 minutos 

em primeira chamada com quórum legal, teve início formal a presente Assembleia, 

conforme anunciado no Edital de Convocação da FBWS, via OFÍCIO 002/2021/FBWS, 

datado de 28 de Dezembro de 2021, bem como o envio dos documentos de todos os temas 

a serem abordados nesta reunião, conforme correio eletrônico enviado no dia 29 de 

dezembro de 2021, estabelecendo o prazo de 15 dias para apreciação e  , Vomita Mel, 

Guanambi/BA, telefone: (77) 988232288, de fato e de direito a presente reunião e por 

videoconferência, conforme previsão legal contida no Estatuto Social justificada pela 

questão do isolamento e Decretos 40.520 e 40.536/2020 e Lei 13.979 de 06 de fevereiro 

de 2020, na plataforma Lark. Conforme estabelece o parágrafo único do art.18 e seguintes 

do Estatuto Social da FBWS, reuniram-se os membros da diretoria da Federação Baiana 

de Wushu Sanda – FBWS: Alencastre Honorio Moura – Presidente, Márcio Bruno rocha 

de Freitas – Secretário, Victor Oliveira da silva - Diretor Técnico Geral, Edvaldo Pereira 

de Santana Junior - Diretor Técnico Wushu Interno, Kleyber Nilson Nilo da Silva - 

Diretor Técnico Sanda, Rogério Paranhos Magalhães - Diretor Técnico Wushu 

Tradicional; O representante do conselho fiscal: Luiz Eduardo Rocha Teixeira – membro 

do conselho fiscal; os representantes legais das entidades filiadas da modalidade do 

Kungfu Wushu: Caio Vitor Portugal Lago – CT Arena Spartan, Sirlando dos Santos 

Cunha – Equipe Sirlando Cunha, Lucas Ladeia Moura – Associação Shaolin do Sul – 

Guanambi, Rebeca Benevides de Jesus – CT – Chinapom; e os representantes dos atletas: 

Elton Souza de Assis, Polyana de Almeida Ventura, Antonio Carlos Teixeira da Fonseca, 

Carlos Sousa da Silva, Vitor Emanuel Gonzaga Santos, que nesta assentada formaram o 

quórum da presente Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas prevista no Edital 

de Convocação. Ainda estavam presentes, Angelo Oliveira Gonçalves, Joyscielle da Silva 

Santos, José Ailson Guedes, Iranildo da Silva Matos, Jonatas Lima Paixão, Marizan 

Menezes Santana, representantes de entidades convidadas sem direito a voto. Com 

conferência de CI/RG e da eventual procuração e dos poderes específicos outorgados. Em 

continuidade o senhor Alencastre Honorio Moura, presidente da FBWS, deu boas vindas 

a todos e passou a poder de condução dos trabalhos desta Assembleia Geral Ordinária, 

visto seu impedimento natural e legal em presidir a presente assembleia que analisará as 

constas da gestão, solicitando ao poder máximo da FBWS para escolher e dar posse a um 

novo presidente de mesa e um secretario de mesa. Nesse momento o senhor Alencastre 

Honorio Moura sugeriu que o senhor Luiz Eduardo Rocha Teixeira presidisse a mesa e 

indagou se havia objeções, o qual foi aprovado pelos presentes por unanimidade. O 

presidente de mesa escolhido nomeou como secretário de mesa Márcio Bruno Rocha de 

Freitas. Conferida a lista de presença pelo Secretário e convalidada pelo Presidente de 

Mesa e ratificados os documentos pela própria Assembleia. Fora dispensada a leitura do 

Edital de Convocação pois os presentes se declaram cientes do seu teor no que se refere 

aos assuntos desta AGO e tiveram acesso aos documentos, relatórios, demonstrativos 
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contábeis, financeiro e fiscais e pareceres, referentes a prestação de constas do exercício 

de 2020 e 2021, redigindo a presente Ata de forma objetiva e sucinta, conforme as 

deliberações tomadas de cada assunto. Foi apresentado a regularidade da FBWS perante 

a receita federal, mediante apresentação do cartão de CNPJ atualizado. Referente a 

composição do TJD foi demonstrada os pedidos de indicações encaminhados a ANAKW 

e OBA/BA, sem resposta até  presente data. Diante da dificuldade encontrada quanto a 

composição do TJD do Kungfu Wushu no Estado e por iniciativa de seu presidente, 

conforme § 2°, Art. 54 essa Assembleia Geral Ordinário, autorizou de forma unanime o 

funcionamento do TJD em conjunto com outras Federações Estaduais desportivas 

integrante do Sistema Nacional de Desporto reconhecidas pela Lei 9.615/98.  

Passou a analisar o primeiro item:  1ª. Deliberar sobre a forma de consignar e registrar 

o voto dos representantes das filiadas e dos atletas para ordem do dia. Em continuidade, 

votado e aprovado que se seguirá nesta AGO, sendo discutido, analisado e deliberado de 

forma ordinária e sequencial cada assunto e assim lançado de imediato em Ata o decidido 

por matéria e se for o caso e se houver decisão neste sentido, inclusive relatando a 

qualidade e quantidade identificada dos votos, em que foi assinada a lista de presença 

nesse ato. Condução aprovada por unanimidade pelos presentes. Passou a analisar o 

segundo item: 2ª. Deliberar, convalidar e ratificar nesta AGO o quórum inicial válido e 

legal para as deliberações da assembleia prevista no Edital. 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, informações confirmadas pelo presidente da FBWS, que 

havia 05(cinco) filiados aptos a votar e 05(cinco) representantes dos atletas, totalizando 

quórum de 10(dez) votos. Seguindo para o terceiro item de pauta: 3ª. Deliberar, sobre 

recondução da presidência e diretoria da FBWS ou compor comissão para deflagrar 

processo eleitoral. Foi aberta a possibilidade de apresentação de chapa para eleição do 

exercício 2022 a 2025 e não houve propositura. Diante disso e conforme OFÍCIO 

004/2022/FBWS foi solicitada a recondução da atual diretoria e aprovada por 

unanimidade. Avançando, reforçou-se que as próximas pautas tratariam sobre 

documentos enviados previamente a todos no dia 29 de dezembro de 2021. 

Recebimento confirmado por todos com ciência do prazo de 15 (quinze) dias para 

manifestação a respeito de seus teores. No referido prazo não houve qualquer 

manifestação por parte das filiadas. Foi questionado sobre o recebimento dos documentos 

pertinentes, confirmado pelos presentes. Assim temos o quarto item de pauta: 4ª. 

Apreciação da proposta de Calendário de Atividades e de Reuniões 2022 e submissão 

para aprovação; Foi ressaltado que esta precisão tem um maior grau de imprecisão devido 

ao atual cenário de incertezas sociais e econômicas e questionado se havia dúvidas, não 

houve manifestações no prazo previamente determinado ou questionamentos na 

Assembleia, a proposta foi aprovada por unanimidade. O quinto item da pauta: 5ª. 

Apreciação da proposta de Orçamento para o exercício de 2022 e submissão para 

http://www.fbws.com.br/
mailto:presidente@fbws.com.br


  

 
 
 
 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

 
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONSTAS 

 

Sede Administrativa: Rua Medeiros Neto, 27 – Vomita Mel – Guanambi/BA 
Fone: (77) 999417976. Site: www.fbws.com.br e-mail: presidente@fbws.com.br 
CNPJ 28.693.310/0001-58 

3 

aprovação. Foi explicado que esta é uma previsão de uso de recursos em caso de captação, 

não houve manifestações no prazo previamente determinado ou questionamentos na 

Assembleia, a proposta foi aprovada por unanimidade. O sexto item de pauta: 6ª. 

Apreciação da proposta de Regimento de Custas e Taxas para o exercício de 2022 e 

submissão para aprovação. Foi questionado de havia dúvidas, não houve manifestações 

no prazo previamente determinado ou questionamentos na Assembleia, a proposta foi 

aprovada por unanimidade. O sétimo item de pauta: 7ª. Análise e deliberação da 

prestação de contas 2020 de recursos próprios da entidade, balanço patrimonial, 

demonstração de resultado do exercício, balancete, acompanhadas dos pareceres do 

Conselho Fiscal. Foi questionado de havia dúvidas, não houve manifestações no prazo 

previamente determinado ou questionamentos na Assembleia, a proposta foi aprovada 

por unanimidade, as contas foram aprovadas pelos presentes e sem qualquer ressalva. 

O oitavo item de pauta: 8ª. Análise e deliberação da prestação de contas 2021 da 

entidade, demonstrativos contábeis e financeiros com o parecer do Conselho Fiscal e 

auditoria independente sob os recursos públicos recebidos. Foi reforçado que conforme a 

referia documentação não houve captação de recursos públicos para o período e 

questionado de havia dúvidas, todos confirmaram acesso irrestrito aos documentos na 

Assembleia, ficou claro para todos que a FBWS não recebeu recursos públicos no período 

de 01 de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2021, as contas foram aprovadas por 

todos os presentes sem qualquer ressalva. O nono item de pauta: 9ª. Deliberar, 

convalidar e aprovar, Minuta do Estatuto Social da FBWS, para atender a legislação 

vigente em especial e na integra visando atender exigência da Secretaria Especial do 

Esporte para emissão de Certificado 18-A, da Lei 9.615/98 e seu art. 18-“B, C, D e R” 

acrescidos pela Lei 14.073/2020, a Lei 12.863/13 e Portarias nº 115/2018(ME), 

nº392/2019 e nº 424/2020. A minuta Estatutária foi submetida a deliberação, com 

resultado de aprovação unanime e aberto, tanto por parte da representação dos atletas 

quanto das entidades. O Estatuto aprovado construído conforme segue anexado a presente 

Ata e irá a registro em cartório, sendo disponibilizado a todas as filiadas e interessados 

no sítio eletrônico da FBWS e enviado aos cadastrados na secretaria da FBWS por correio 

eletrônico. O item dez da pauta: 10. Ratificação do Regimento Interno da FBWS, 

questionado se havia dúvidas, não houve manifestações no prazo previamente 

determinado ou questionamentos na Assembleia, a proposta foi aprovada por 

unanimidade como documento acessório ao Estatuto Social da FBWS, em 3(três) vias 

para registro em cartório. O item onze da pauta: 11. Ratificação do Regimento Interno 

– Conselho Fiscal, por força do Estatuto Social da FBW. Foi ratificado a aprovação do 

documento pelo Conselho Fiscal e questionado se havia dúvidas, sem questionamentos o 

Regimento Interno do Conselho Fiscal foi aprovado por unanimidade, assinado em 3(três) 

vias pelo presidente do órgão conforme vai a registro em cartório. O item doze da pauta: 

12. Ratificação da nomeação e posse dos membros do Conselho de Ética – CE, por força 

do Estatuto Social da FBW. Conforme OFÍCIO 003/2022/FBWS foram indicados: 
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Iranildo da Silva Matos - Indicação da FBWS, Ivanildo Ribeiro da Silva - Indicação da 

FBWS, Antonio Carlos Teixeira da Fonseca - Indicação dos Atletas, Rebeca Benevides 

de Jesus - Indicação dos Atletas, Marizan Menezes Santana - Indicação das Entidades 

Filiadas, María Carolina da costa silva - Indicação das Entidades Filiadas, Carlos Sousa 

da Silva - Indicação dos Árbitros. A composição foi apresentada à Assembleia e aprovada 

por unanimidade, com exercício de função válida da presente data até 31 de dezembro de 

2025. O item treze da pauta: 13. Ratificação do Regimento Interno - Conselho de Ética. 

Foi ratificado o Regimento Interno - Conselho de Ética, e questionado se havia dúvidas, 

sem questionamentos o Regimento Interno - Conselho de Ética foi aprovado por 

unanimidade, assinado em 3(três) vias pelo presidente do órgão conforme vai a registro 

em cartório. O item quatorze da pauta: 14. Ratificação e aprovação da Minuta 

Regulamento para Ranking Estadual. Foi ratificado a aprovação da Minuta, e questionado 

se havia dúvidas, sem questionamentos o Regulamento para Ranking Estadual foi 

aprovado por unanimidade, assinado em 3(três) vias pelo presidente do órgão conforme 

vai a registro em cartório. O item quinze da pauta: 15. Ratificação da nomeação e posse 

dos membros do Conselho Administrativo, Conforme OFÍCIO 002/2022/FBWS foram 

indicados: Alencastre Honorio Moura – Presidente da FBWS, Rogério Paranhos 

Magalhães – Vice-presidente da FBWS, Edvaldo Pereira de Santana Junior – 

Representante dos atletas, Kleyber Nilson Nilo da Silva - Representante dos atletas, 

Janicleia santos de Jesus – indicada pela Associação Independente de Arte Marcial 

Chinesa, Adriano Silva da Hora - indicada pela Associação Independente de Arte Marcial 

Chinesa, Antonio Carlos Teixeira da Fonseca - Membro independente indicado pela 

FBWS, Philipe Azevedo Ribeiro - Membro independente indicado pela FBWS. A 

composição foi apresentada à Assembleia e aprovada por unanimidade, com exercício de 

função válida da presente data até 31 de dezembro de 2025. O item dezesseis da pauta: 

16. Ratificação da nomeação e posse dos membros da Ouvidoria. Conforme OFÍCIO 

001/2022/FBWS foram indicados: José Ailson Guedes, Vitor Emanuel Gonzaga Santos, 

Joyscielle da Silva Santos que por comum acordo entre os membros assumirá a função 

de secretária pelo prazo acordado. A composição foi apresentada à Assembleia e aprovada 

por unanimidade, com exercício de função válida da presente data até 31 de dezembro de 

2025. O item dezessete da pauta: 17. Não foi apresentado nenhum outro assunto pela 

Diretoria ou filiados. Em cumprimento ao Estatuto Social e conforme OFÍCIO 

005/2022/FBWS, foi apresentado o Comitê Técnico: Kleyber Nilson Nilo da Silva - 

especialista em Combate (Sanda ou Shuaijiao), Edvaldo Pereira de Santana Junior - 

especialista em Taolu(Tradicional ou Esportivo, Externo ou Interno), Angelo Oliveira 

Gonçalves- especialista em arbitragem, Caio Vitor Portugal Lago - representante das 

entidades de prática, Polyana de Almeida Ventura - representante dos atletas. Irão 

também a registro os seguintes documentos ora aprovados: 1.Lista de presença; 2. Ofício 

002/2021/FBWS; 3.Calendário de Atividades e de Reuniões 2022; 4.Orçamento para o 

exercício de 2022; 5.Regimento de custas e Taxas para o exercício 2022; 6.Parecer 
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favorável do conselho Fiscal para as propostas de orçamento e regimento de custas e taxas 

para 2022; 7. Parecer favorável do conselho fiscal das prestações de constas do exercício 

de 2020; 8. Parecer favorável do conselho fiscal das prestações de constas do exercício 

de 2021. Deliberado pelas filiadas que a presente ATA, após lida e validada na presença 

de todos, irá assinada somente pelo presidente de mesa, pelo secretário de mesa e 

presidente da FBWS, acompanhada com lista de presença. Os senhores Presidentes de 

Mesa e Presidente da FBWS declaram expressamente para todos fins que as pessoas 

naturais representantes das filiadas e dos atletas são as mesmas acima listadas, inclusive 

valendo com lista de presença para efeito de registro cartorário. Por fim determinou a mi 

que encerasse a lavratura desta ATA, os trabalhos e que se anexasse em tempo os 

documentos retro mencionados e aprovados nesta assentada, todos em três vias originais 

e assim levados a registro no prazo de até 90(noventa) dias.  Assim às 10 horas e 10 

minutos deste mesmo dia, eu, Márcio Bruno Rocha de Freitas, no encargo de Secretário 

de Mesa, declaro que redigi, registrei devidamente os presentes e informações pertinentes 

à esta Ata, indo a registro subscrita pelo presidente e pelo presidente e secretário de mesa, 

bem como o Presidente da FBWS. 
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