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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE 

FANFARRAS E BANDAS DA BAHIA – AFAB/BA 

 

 

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, em segunda convocação, 

às 9h30min, reuniram-se em sala virtual, por meio do aplicativo GOOGLE MEET, os 

representantes das corporações associadas à AFAB/BA, atendendo a convocação feita 

no Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária Virtual, publicado em 17 de 

abril de 2017, convocada por 21 (vinte e um) representantes das entidades associadas, 

no uso das prerrogativas previstas no Art. 8º, alínea “h”, Art. 15, Inciso II e Art. 16, alínea 

“b” e Parágrafo Primeiro, alínea “a”, todos do Estatuto da AFAB/BA, em cumprimento à 

decisão judicial em sede liminar nos autos do Processo nº 8035839-97.2021.8.05.0001, 

com a seguinte ordem do dia: 1) Eleição entre os presentes de um representante para 

conduzir os trabalhos da associação e convocar novas eleições; 2) O que ocorrer. De 

acordo com o Art. 19 do Estatuto da AFAB/BA, cabe ao Presidente da Associação realizar 

a abertura da reunião de Assembleia Geral, e na sua falta ou impedimento, o seu 

substituto legal. Contudo, como a entidade se encontrava acéfala, o Sr. Edmilson Castro, 

representante da entidade associada Dragões da Bahia, iniciou a reunião e convidou o Sr. 

Mateus Moraes para secretariar os trabalhos. Dando bom dia aos presentes, pediu 1 

minuto de silêncio por conta do falecimento do Sr. Evandro, representante da FANESC, 

vítima da COVID-19. Após isso, o Sr. Edmilson, considerando a lista de entidades 

associadas adimplentes e inadimplentes do ano de 2019, cedida pela ex-presidente da 

AFAB/BA, a Sra. Adriana Aparecida, iniciou a chamada dos presentes, que segue: Gil 

Mário Santos – representante da BAMUCA; Edmilson Castro de Oliveira – 

representante da DRAGÕES DA BAHIA; Jerry Louis Sena Moreira – representante 

CULTURAL DE POJUCA; Marcus Vinicius Bittencourt Lopes – representante da 

BAMARE; Neijivan Nascimento Pereira – representante da FAMAFUP e da FAMBA; 

Elsimar Santana Silva – representante da CONTEMPORÂNEA; Michelle Bianca L. A. 

dos Santos – representante da FAMEB; Nelsyvan da Silva Santos – representante da 

BAMAB; Uilson Teixeira Junior – representante da FANMUF; Ramon Diego Bomfim 

Leal – representante da FAMCRUZ; Dirceu Assis Santos – representante da FANCEEB; 

Ricardo Bomfim – representante da FANJUCA; Nilton da Cruz Daltro – representante 

da FAMSAM; George Daniel – representante da FANEOB; Jucimario oliveira dos Reis 

– representante da FAMSIB; Weslei Santos da Silva – representante da TRADICIONAL 

DE ALAGOINHAS; Augusto Reis – representante da INTEGRAÇÃO DA BAHIA; Luciano 

de Oliveira Santos – representante da BAMAR; Eliomar de Souza Mota – BAMCEPT; 

Gilcimar Marques – representante da NOVA GERAÇÃO; Henrique – representante da 

FANRESOL; Marlos Moraes Tinoco – representante da FAMUIBI; Roberto Rocha – 

representante da FANJUCMA; Fabiano Pacheco Borges – representante da COBRAC; 

Marcos Vinicio – representante da BANEMA; Fabiola Marques Ramos – representante 

da FAMUCF; Raimunda de J. Santana – representante da FAMUTAN; Lindivaldo Alves 
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Campos – representante da FANAUSF; Mateus Moraes Lago – representante da 

IMPACTO; Sergio – GUERREIROS DO VALE; Cleiton – representante da FANECB; 

Watson Ferreira – representante da BANJAC; Carlos Antonio – representante da 

FANED e a Sra. Adriana Aparecida, Ex-presidente da AFAB/BA. Após a chamada 

nominal, o Sr. Edmilson Castro informou aos presentes que a Assembleia estava sendo 

gravada. Dando prosseguimento, disse que a pessoa que ficasse à frente da Associação 

interinamente teria que respeitar o estatuto da entidade e a decisão liminar, convocando 

novas eleições dentro do prazo de 15 dias; que os questionamentos políticos eram 

normais em um processo eleitoral, mas que o respeito e a amizade deveriam ser 

colocados em primeiro lugar. Com a palavra, a Sra. Adriana Aparecida questionou se só 

os adimplentes votariam (?), então o Sr. Edmilson explicou que por falta de prestação de 

contas da gestão que se findou na primeira quinzena de 2020, a AFAB/BA não poderia 

impedir a participação dos inadimplentes naquela assembleia, e que além disso, a 

entidade estava sem Diretoria, não tendo como os inadimplentes quitarem os seus 

débitos; que caberia ao Presidente Interino definir sobre a quitação dos débitos dos 

associados com pendências e se os inadimplentes iriam poder votar na Assembleia de 

eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal a ser convocada nos próximos dias. O Sr. Gil 

Mário concordou com essa posição e o Sr. Neijvivan Nascimento também comentou 

sobre o assunto, explicando o seu ponto de vista. Os demais associados não se 

manifestaram, concordando tacitamente com o prosseguimento da Assembleia para que 

todos os presentes pudessem participar. Se candidataram para representar os associados 

o Sr. Neijivan e o Sr. Lindivaldo, sendo escolhido pelos presentes o Sr. Lindivaldo para 

conduzir temporariamente os trabalhos da AFAB/BA e convocar novas eleições, no prazo 

de 15 dias, conforme decisão judicial em sede liminar nos autos do Processo nº 8035839-

97.2021.8.05.0001. Após isso, o Sr. Edmilson explicou quais deveriam ser os próximos 

passos que o Sr. Lindivaldo deveria seguir, desejando sucesso e passando para o mesmo 

a direção temporária dos trabalhos e finalizou a sua contribuição agradecendo aos 

presentes. Com a palavra, o Sr. Lindivaldo saudou os presentes, prometendo conduzir a 

entidade temporariamente cumprindo com as determinações estatutárias e regimentais da 

Associação. Disse que criaria uma comissão para auxiliá-lo nos trabalhos, já que o 

estatuto conferia ao mesmo a autonomia para criá-la e convocar os membros para a sua 

composição. Sendo composta por 3 ou 4 pessoas, com a atribuição de preparar minutas, 

editais, convocações para assembleias e dar encaminhamento aos trabalhos. Convidando 

então o Sr. Marlos Tinoco, ex-secretário da AFAB/BA, considerando a sua contribuição 

importante ao movimento. Alertou que caso fizesse o convite para alguém e essa pessoa 

tivesse pretensão de fazer parte de alguma chapa, que o convidado recusasse o convite, 

pois a comissão deveria ser neutra. O Sr. Marlos Tinoco aceitou o convite e agradeceu. 

Dando prosseguimento, foi feito o convite ao Sr. Edmilson Castro, que prontamente 

aceitou, opinando que seria interessante que a comissão fosse formada por um número 

ímpar, como ocorre em outras comissões e conselhos da AFAB/BA. O Sr. Lindivaldo 

respondeu que a referida comissão quase não teria atribuição de voto, pois não havia 

muita coisa a se decidir. Convidou a Sra. Michele Bianca, a qual também aceitou 

colaborar fazendo parte da comissão. Convidou a Sra. Fabiola, mas a mesma declinou do 
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convite, pois tinha a pretensão de fazer parte de uma vaga em uma chapa no Conselho 

Fiscal. O Sr. Gil Mário fez alguns questionamentos sobre a comissão e o Sr. Marlos 

Tinoco esclareceu que o papel da comissão seria auxiliar o Sr. Lindivaldo na condução 

interina da AFAB/BA e também ajudar a preparar o processo eleitoral, e que o presidente 

da entidade, mesmo que interino, possuía a prerrogativa para criar comissões. Dando 

prosseguimento, o Sr. Lindivaldo convidou o Sr. Elcimar, o qual no momento havia se 

desconectado da sala de reunião. Então convidou o Sr. Ricardo Bomfim, que declinou do 

convite, informando que havia sido convidado para fazer parte de uma chapa no processo 

eleitoral. Então o Sr. Lindivaldo decidiu finalizar a formação da referida comissão em um 

outro momento, publicando depois uma portaria com a composição completa, ficando 

confirmado naquele momento os seguintes nomes: Lindivaldo, Marlos, Edmilson e 

Michele Bianca. Que iria também fazer uma agenda de encaminhamentos para os 

próximos dias. Com a palavra, o Sr. Neijivan questionou a formação da comissão, pois, 

segundo o mesmo, o Sr. Marlos havia lavrado um parecer jurídico contra a AFAB/BA; que 

o Sr. Edmilson Castro havia ajuizado uma ação em face da AFAB/BA, destituindo a mesa 

anterior, e que poderia ficar subtendido uma manipulação jurídica; que os referidos 

membros deveriam se abster de qualquer cargo para que a AFAB/BA conduzisse os 

trabalhos. Fazendo uso da palavra, o Sr. Marlos Tinoco explicou que o Sr. Lindivaldo, na 

qualidade de Presidente Interino, poderia escolher qualquer membro de sua confiança 

para compor a comissão; que estaria fazendo parte da Comissão como representante da 

Famuibi, e que o parecer citado pelo Sr. Neijivan, que a corporação Dragões da Bahia 

havia apresentado para a AFAB/BA, foi redigido por ele na qualidade de Advogado, no 

exercício da sua profissão, que as duas coisas não se confundiam; que caberia ao 

Presidente Interino, e não a Assembleia, a escolha dos membros da Comissão. Disse 

ainda que estava construindo há alguns dias uma agenda para regularizar a situação da 

AFAB/BA, juntamente com o Sr. Lindivaldo, Edmilson e com a ex-presidente Adriana, a 

qual estava prestando informações, evitando, inclusive, novas judicializações. Que estava 

ali para colaborar e não para impedir o trabalho de ninguém; que já havia sido secretário 

da AFAB/BA, participado de inúmeras comissões e sempre dando o seu melhor, 

buscando o melhor caminho para o desenvolvimento dos trabalhos da entidade. Com a 

palavra, o Sr. Edmilson Castro explicou que a ação movida pela Dragões da Bahia foi 

para garantir o cumprimento do Estatuto, para que a eleição fosse realizada exatamente 

como rezava as disposições estatutárias. Que havia combinando na reunião passada, 

realizada de forma virtual em 17 de abril 2021, que independente que a liminar fosse 

caçada ou não, todos haviam concordado que a Assembleia iria ocorrer do jeito que 

estava acontecendo, conforme foi convocada com as assinaturas de mais de vinte 

representantes das entidades associadas. Que era uma prerrogativa do Sr. Lindivaldo a 

formação da Comissão, que o mesmo estava à vontade para escolher os membros. O Sr. 

Roberto, da Fanjucma, discordou do Sr. Neijivan, pugnando pelo prosseguimento do que 

estava sendo feito. Com a palavra novamente, o Sr. Lindivaldo agradeceu a todos pela 

participação, pela dedicação, que lamentava não poder estar em uma sala presencial de 

fato; prometeu andar de acordo com as determinações do estatuto, que o que estive além 

do Estatuto, ele iria buscar informações jurídicas. E o que coubesse de determinação para 
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a plenária, caberia a mesma decidir. Que a liminar era clara, lendo então o dispositivo da 

mesma para os presentes. Que tudo seria embasado no Estatuto ou nos marcos legais 

acima da AFAB/BA. O Sr. Matheus solicitou ao Sr. Lindivaldo uma forma de contato oficial 

com o mesmo. O Sr. Marlos disse que acreditava que a ex-presidente iria passar as 

senhas dos e-mails da AFAB/BA para o Presidente Interino e colocá-lo no grupo oficial de 

Dirigentes no WhatsApp como administrador. Como sugestão, o Presidente Interino disse 

que poderia estar criando também um e-mail. O Sr. Neijivan, fazendo o uso da palavra, 

disse que caberia a antiga gestão da AFAB/BA passar toda a documentação da entidade 

para o Presidente Interino, senhas de e-mails, chaves da sala, e que o Presidente Interino 

teria que ver também a questão do estabelecimento de taxas para os votantes na 

Assembleia de Eleição. O Sr. Lindivaldo respondeu dizendo que iria solicitar o necessário 

para que pudesse melhor conduzir os trabalhos da entidade. O Sr. Edmilson sugeriu a 

criação de um grupo de eleições no WhatsApp apenas com 1 representante de cada 

entidade para facilitar a comunicação entre todos e pediu mais 1 minuto de silêncio em 

memória do Sr. Evandro. O Sr. Lindivaldo aproveitou pedindo a inclusão de todas as 

pessoas acometidas pela COVID-19 nesse minuto de silêncio. O Sr. Neijivan sugeriu que 

o Presidente Interino enviasse para a Secretaria de Educação um documento solicitando 

a inclusão dos instrutores de fanfarras do Estado da Bahia na lista de prioridade de 

vacinação dos profissionais da Educação. O Sr. Lindivaldo disse que o referido 

encaminhamento deveria ser realizado pela nova Diretoria definitiva, quando a mesma 

fosse eleita, mas que deixaria registrada a sugestão. Após o minuto de silêncio, o senhor 

Presidente Interino encerrou a Assembleia Geral Extraordinária Virtual e agradeceu a 

todos pela presença. E não havendo mais nada a tratar, eu, Mateus Moraes Lago, 

Secretário “ad hoc” desta Assembleia, lavro a presente Ata, que vai assinada por mim, 

pelo Presidente Interino e por quem é de direito, juntamente com a lista de presença 

assinada de forma digital. Salvador-BA, em 02 de maio de 2021. Mateus Moraes Lago – 

Secretário “ad hoc” (IMPACTO), Lindivaldo Alves Campos – Presidente Interino 

(FANAUSF), Gil Mário Santos (BAMUCA), Edmilson Castro de Oliveira (DRAGÕES DA 

BAHIA), Jerry Louis Sena Moreira (CULTURAL DE POJUCA), Marcus Vinicius Bittencourt 

Lopes (BAMARE), Neijivan Nascimento Pereira (FAMAFUP e da FAMBA), Elsimar 

Santana Silva (CONTEMPORÂNEA), Michelle Bianca L. A. dos Santos (FAMEB;) 

Nelsyvan da Silva Santos (BAMAB), Uilson Teixeira Junior (FANMUF), Ramon Diego 

Bomfim Leal (FAMCRUZ), Dirceu Assis Santos (FANCEEB), Ricardo Bomfim (FANJUCA), 

Nilton da Cruz Daltro (FAMSAM), George Daniel (FANEOB), Jucimario Oliveira dos Reis 

(FAMSIB); Weslei Santos da Silva (TRADICIONAL DE ALAGOINHAS), Augusto Reis 

(INTEGRAÇÃO DA BAHIA), Luciano de Oliveira Santos (BAMAR), Eliomar de Souza 

Mota (BAMCEPT), Gilcimar Marques (NOVA GERAÇÃO),  Henrique (FANRESOL), 

Marlos Moraes Tinoco (FAMUIBI), Roberto Rocha (FANJUCMA), Fabiano Pacheco 

Borges (COBRAC), Marcos Vinicio (BANEMA), Fabiola Marques Ramos (FAMUCF), 

Raimunda de J. Santana (FAMUTAN), Sergio (GUERREIROS DO VALE), Cleiton 

(FANECB), Watson Ferreira (BANJAC), Carlos Antonio (FANED).  

 

 



Carimbo de data/hora Entidade que Representa Nome do Representante CPF E-mail
02/05/2021 09:53:56 BAMUCA Gil Mário Santos 04836080509 associacaoculturalbamuca@gmail.com
02/05/2021 09:54:17 Fanfarra Municipal Cultural de Pojuca Jerry Louis Sena Moreira 96461837515 moreirajerry@hotmail.com
02/05/2021 09:55:23 BAMARE - BANDA MARCIAL RECOMEÇAR Marcus Vinicius Bittencourt Lopes 03857195679 marcusrecomecar@hotmail.com
02/05/2021 09:57:21 Famafup Neijivan Nascimento Pereira 78906512520 neijivan@hotmail.com
02/05/2021 09:58:12 Banda Show Contemporânea Elsimar Santana Silva 03475567520 elsantana1907@gmail.com
02/05/2021 10:00:47 FAMEB Michelle Bianca L A dos Santos 00962466506 michellelago@hotmail.com 
02/05/2021 10:01:27 Bamab Nelsyvan da silva santos 05183075573 Nelsyvan_cross@hotmail.com
02/05/2021 10:02:18 FANMUF UILSON TEIXEIRA JUNIOR 85764968526 uilsonteixeirajunior@outlook.com
02/05/2021 10:06:43 Famcruz Ramon Diego Bomfim Leal 02045094596 ramonleal055@gmail.com
02/05/2021 10:07:11 Fanceeb Dirceu Assis Santos 71066250510 dirceu_andre@hotmail.com
02/05/2021 10:08:34 Associação Cultural Fanjuca Águias Douradas Ricardo Bomfim 00831286547 fanjucaad@yahoo.com.br
02/05/2021 10:12:06 Famsam Nilton da Cruz Daltro 69.731.195.572 Niltondaltro840@gmail.com 
02/05/2021 10:17:03 FAMBA Neijivan Nascimento Pereira 78906512520 neijivan@hotmail.com
02/05/2021 10:17:37 Faneob George Daniel 06587332579 cabreuva007@gmail.com
02/05/2021 10:18:19 Famsib Jucimario oliveira dos Reis 00851918506 famsib.sfc@gmail.com
02/05/2021 10:18:24 Banda Marcial Tradicional de Alagoinhas Weslei Santos da Silva 05811244523 weslei_sds@hotmail.com 
02/05/2021 10:22:23 Integração da Bahia Augusto Reis 94742839587 augusto-reis@hotmail.com 
02/05/2021 10:23:52 Bamar Luciano de Oliveira Santos 93492448573 gilmarpinheiroramos48@gmail.com
02/05/2021 10:25:32 BAMCEPT Eliomar de souza Mota 02679643585 eliomar.mota@hotmail.com
02/05/2021 10:35:19 Banda Marcial Nova Geração Gilcimar Marques 01403515581 gilcima936@gmail.com
02/05/2021 10:37:32 FANRESOL Henrique 90076621553 fanresoloficial@gmail.com
02/05/2021 11:12:53 FAMUIBI Marlos Moraes Tinoco 15457256758 ibirataia.famuibi@gmail.com
02/05/2021 11:13:58 FANJUCMA Roberto Rocha 81389450520 roberto.srocha@hotmail.com 
02/05/2021 11:34:42 COBRAC Fabiano Pacheco Borges 06097614551 pantrumpt@hotmail.com
02/05/2021 13:35:35 Banema Marcos Vinício 01748624580 famupi@yahoo.com.br
02/05/2021 13:42:14 Famucf Conceição da feira Fabíola Marques Ramos 01426319576 fabiolamarques530@gmail.com
02/05/2021 14:28:39 FAMUTAN Raimunda de J. Santana 68330774520 dinha20031@hotmail.com
02/05/2021 18:48:24 FANAUSF Lindivaldo Alves Campos 49104942515 lindivaldocampos@hotmail.com
02/05/2021 19:05:16 DRAGÕES DA BAHIA Edmilson Castro de Oliveira 29252733515 edmilsoncastrodeoliveira@gmail.com


