FEDERAÇÃO DE WUSHU DO DISTRITO FEDERAL
Filiada a Confederação Brasileira de Kung fu/Wushu - CBKW
Filiada International Wushu Federation - IWF
Vinculado ao Comitê Olímpico Brasileiro - COB
OF. FWDF nº. 60/2022 (Boletim informativo)
Aos senhores associados, representantes dos atletas e diretores da FWDF.
ASSUNTO: EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O PREENCHIMENTO DA DIRETORIA
FINANCEIRA EM FUNÇÃO DO LICENCIAMENTO DEFINITIVO COM RENÚNCIA
DIRETOR FINANCEIRO E REAPRESENTAÇÃO DO PARECER DO CONSELHO FISCAL
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, em Assembleia Geral Extraordinária - AGE, a ser realizada
em 16/09/2022 (Sexta), na sede da FWDF SHCN QD 306 BLOCO C LOJA 16 ASA
NORTE- BRASÍLIA CEP 70745-530, sendo às 20h em primeira chamada e às 20:30hs em
segunda chamada.
A Federação de Wushu do Distrito Federal, por seu presidente, vem
respeitosamente convocar os senhores diretores, atletas, associados e os representantes
das agremiações, para participarem de Assembleia Geral Extraordinária - AGE, a ser feita
às 20horas em primeira chamada e às 20:30hs em segunda chamada no dia 16/09/2022,
na SHCN Qd 306 Bloco C Loja 16 Asa Norte - Brasília CEP 70745-530, e de forma online
na
reunião,
através
do
Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85883562015?pwd=b21TSElXQy81bGN6T2VCbVFRMkkrQT09
ID da reunião: 858 8356 2015 Senha de acesso: 055498, para deliberarem em 1º a
respeito de nova eleição do cargo de Diretor Financeiro, neste ensejo, informo que as
razões que me levaram a esta decisão são de ordem pessoal e por pura indisponibilidade
de tempo para dedicar ao trabalho voluntário que fui eleito, sem prejuízo a administração
da modalidade; 2º reapresentação do parecer do conselho fiscal de prestação de contas
do exercício de 2021 e do período de 2020.
O interessado em candidatar se ao cargo de diretor financeiro, estando em dia com
suas obrigações, atendido todas disposições estatutárias e em especial não sendo
inelegível para o desempenho de funções e cargos eletivos nos poderes da FWDF,
conforme estabelece o § 1º e incisos e § 2º do art. 64 do Estatuto da FWDF, deverá ser
indicado por escrito com toda a qualificação e dados pessoais (nome completo,
nacionalidade, naturalidade, estado civil, profissão, endereço, CI/RG, CPF/MF e email),
através de uma entidade filiada à FWDF e em dia com a FWDF ou pelo conjunto de
representantes oficiais dos atletas, até às 18:00horas do dia 14/09/2022, endereçando a
correspondência
para
e-mail:
diretoria.fwdf@gmail.com;
com
cópia
para:
adv.jass@gmail.com; aglenior@gmail.com. Deverá no mesmo prazo apresentar a certidão
negativa criminal da circunscrição de Brasília/DF e dentro do prazo de validade do
processo eletivo.
No aguardo de vosso entendimento e comparecimento, subscrevo-me
atenciosamente, aproveitamos o ensejo para também demonstrar nossa gratidão e
atenção à gestão.
Limitado ao exposto, fique com meus votos de estima e consideração.
Brasília/DF, 02 de Setembro de 2022.
Aglenio Alves Rodrigues
FEDERAÇÃO DE WUSHU DO DISTRITO FEDERAL CNPJ: 12.562.472/0001-17 SHCN QD 306 BLOCO C LOJA 16 ASA NORTE- BRASÍLIA
CEP 70745-530 – Fone (61) 9 9862-3343 – e-mail diretoria.fwdf@gmail.com aglenior@gmail.com

FEDERAÇÃO DE WUSHU DO DISTRITO FEDERAL
Filiada a Confederação Brasileira de Kung fu/Wushu - CBKW
Filiada International Wushu Federation - IWF
Vinculado ao Comitê Olímpico Brasileiro - COB
Presidente da FWDF

FEDERAÇÃO DE WUSHU DO DISTRITO FEDERAL CNPJ: 12.562.472/0001-17 SHCN QD 306 BLOCO C LOJA 16 ASA NORTE- BRASÍLIA
CEP 70745-530 – Fone (61) 9 9862-3343 – e-mail diretoria.fwdf@gmail.com aglenior@gmail.com

