
 

 

 

ANEXO V 

 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA IN LOCO 

 

1. DADOS PRINCIPAIS: 

Instrumento da Parceria, número e ano:   
“SALVADOR OPEN DE KARATÊ 2022” Termo de Fomento nº 

24/2022. 

Nome do Órgão ou Entidade da Administração Pública: 

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia- SUDESB 

Nome da OSC celebrante: 

Federação Bahiana de Karatê-FBK 

Objeto da Parceria: 

SALVADOR OPEN DE KARATÊ 2022 

Período da visita técnica: 

18/06/2022 

Responsável pela visita técnica: 

Gerson Figueredo de Oliveira 

Local visitado: 

Clube Associação Atlética Banco do Brasil-AABB 

 

2. PROCEDIMENTOS REALIZADOS: 

 

O monitoramento da execução do Termo de Fomento nº 24/2022, formalizado 

entre a Sudesb e a Federação Bahiana  de Karatê- FBK, para a promoção do 

“SALVADOR OPEN DE KARATÊ 2022, no dia 18/06/2022 no Clube 

Associação Atlética Banco do Brasil-AABB. 

 

3. RESULTADOS ENCONTRADOS: 

 

 



 

 

O Congresso Técnico ocorreu no dia 18.06.2022, antes do início das 

competições para todos os participantes inscritos, com a finalidade de passar 

informações a cerca do regulamento do evento. 

 

O campeonato foi realizado pela Federação Bahiana de Karatê , no dia 

18/06/2022 no Clube Associação Atlética Banco do Brasil em Salvador/BA, das 

9h até 18h e foi avaliado pelo servidor Gerson Figueredo de Oliveira,  através 

de visita in loco, contando com a participação  de 200 ( duzentos) atletas  das 

categoriais sub-8, sub-10, sub-12, cadete, para-karatê (portadores de 

deficiência) , adultos e máster masculino/feminino com a apresentação de 120   

( cento e vinte) lutas e um público estimado de 1000 ( mil) pessoas. 

 

Foi identificado que a Federação divulgou a competição por meio de mídias 

sociais, backdrop, banners, faixas, além do material promocional como troféus 

e medalhas, todos com a impressão da logomarca do Governo do Estado/ 

Sudesb, e FBK, conforme foto em anexo.  

 

A premiação foi realizada no final do dia, do 1º ao 3º lugar das categorias 

ndividual, equipe, katá e kumitê, com a entrega de troféus e medalhas. 

Vale salientar a importância do referido evento, ao comentar que a competição 

é de extrema importância na retomada do karatê baiano, dois anos após a 

pandemia do covid-19.  

O referido evento cumpriu integralmente, com as metas e objetivos, conforme 

estabelecido no Plano de Trabalho, além de garantir bons resultados, a 

modalidade vôlei é uma prática desportiva bastante estruturada, com regras 

bastante claras. 
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Salvador-BA, 21 de junho de 2022. 

     

Gerson Figueredo de Oliveira 

Responsável pela Visita Técnica  

 

  

 


