ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
20 de março de 1994

Realizou-se no dia 20 de março de 1994, com início em segunda chamada às 10:15h a
Assembléia Geral Ordinária regularmente convocada, para a seguinte ordem do dia:
a) Apreciação e Deliberação sobre o Relatório Anual e as contas da Diretoria Executiva quanto
ao exercício de 1993, já aprovadas pelo Conselho Fiscal.
b) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Deliberativo para o biênio
1994/1995.
Aberta a reunião foram escolhidos para Presidente o Sr. Francisco Fidelis Pereira (A3F) e para
Secretário o Sr. Clóvis Ferreira (D4N).
Após a leitura da convocação da Assembléia Geral Ordinária, o Presidente passou a palavra
para o Sr. Presidente Executivo Mário Carlos Fontes, que passou a expor o Demonstrativo e
Balanço Financeiro desta Sociedade, do exercício findo 1993, conta a conta.
Ao término o Presidente solicitou aos presentes a aprovação, sendo a mesma aprovada na
sua íntegra sem contestação dos presentes.
A seguir o Diretor Presidente solicitou à mesa que fosse permitido a apresentação das
realizações feitas em função do Plano Diretor apresentado na Assembléia específica para o
exercício de 1993.
Após a apresentação foram prestados os esclarecimentos necessários aos presentes.
Em tempo: Foram colocados a disposição da Assembléia todos os documentos e livros
contábeis do balanço apresentado.
Quanto ao item "b" foi constatado a entrega no prazo legal de somente uma chapa com o
nome fantasia de Agregação para concorrer à eleição. A mesma foi aprovada por aclamação
pelos presentes.
Antes do encerramento da sessão o Sr. Walter Abrahão pediu a palavra e emitiu um voto de
louvor à Diretoria e, em especial ao Sr. Mário Carlos Fontes.
Em seguida o Presidente da Mesa encerrou esta Assembléia a qual eu, Clóvis Ferreira, lavrei a
presente ata.
Francisco Fidélis Pereira
Presidente da Mesa

Clóvis Ferreira
Secretário

