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Ata de Assembleia Geral ordinária realizada em 09 de março de 2019. 

Aos 09 dias do mês de março de 2019, às 9 horas, em sua sede social, nas dependências 

do stand de tiro desta entidade em Ipioca, localizado no Sítio Cajazeiras, s/n, AL 101, Km 

18, CEP 57039-700, na cidade de Maceió/Alagoas, reuniram-se em Assembleia Geral 

ordinária os sócios do Clube Alagoano de Tiro Olímpico conforme edital de convocação 

publicado no Mural das dependências da sede social como também no sítio eletrônico 

www.clubedetiroal.com.br, em atenção aos ditames da legislação em vigor. 

O objetivo da Assembleia Geral Ordinária é a Aprovação das Contas conforme parecer 

do Conselho Fiscal em anexo. 

Foi instalada sessão presidida pelo Sr. José Ailton Patriota de Oliveira, presidente e 

secretariada pelo Sr. Nelmont de Bulhões Braga Junior, secretário, procedida a primeira 

convocação não foi alcançado o número mínimo legal de 1/3(um terço) dos associados 

com direito a voto, sendo encerrada esta sessão e marcada outra para 60(sessenta) minutos 

após. 

Às 10 horas, com os associados presentes foi instalada a Assembleia em segunda 

convocação, verificando pelo livro de presença o comparecimento da totalidade dos 

sócios, deu o Sr. Presidente início aos trabalhos autorizando à leitura do edital de 

convocação. Isto posto, foi apresentado o parecer do Conselho Fiscal e toda a 

documentação contábil.  

Após a conclusão dos trabalhos propostos pelo edital, foram aprovadas as contas, por 

unanimidade, nada mais havendo a tratar e como ninguém declarou querer fazer uso da 

palavra, determinou o Sr. Presidente que se encerrasse a reunião, sendo suspensa a sessão 

e lavrada a presente ata, que, lida e compreendida conforme, foi assinada por todos os 

presentes.  

Maceió/AL, 09 de março de 2019. 
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