EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
O Presidente da Federação Alagoana de Futebol, no uso das atribuições que lhes são conferidas
pelo estatuto da entidade em vigor, convoca os Clubes e Equipes filiadas para a Assembleia
Geral Ordinária, que se realizará, no dia 27 de abril de 2017, em primeira chamada, às 11 (onze)
horas, e em última convocação, às 11 (onze) e 30 (trinta) minutos, no Auditório do Estádio Rei
Pelé, situado à Avenida Siqueira Campos, s/n, Trapiche da Barra, nesta cidade, conforme prazo
estabelecido no art. 16 do estatuto, a fim de deliberar sobre o seguinte:
ORDEM DO DIA:
A) Conhecer o relatório das atividades administrativas e financeiras, do exercício
de 2016, apresentadas pelo Sr. Presidente, nos termos do disposto no art. 13,
inciso I, alínea “a” do Estatuto;
B) Apreciar e julgar as contas do exercício de 2016, acompanhadas do Balanço
financeiro e Patrimonial, instituído mediante parecer do Conselho Fiscal e dos
Auditores Independentes, na forma do previsto nos arts. 24 e 46-A, ambos da
Lei n.º 9.615 de 24/03/1998;
C) Outros assuntos de interesse da entidade;
Inexistindo quorum estatutário na primeira convocação, a Assembleia Geral será
instalada, em segunda convocação, trinta minutos após a primeira, com o mesmo objetivo, no
entanto, com qualquer número de presentes, consoante dispõe o art. 18 do Estatuto da
entidade.
Todos os documentos contábeis e demonstrativos financeiros, inclusive os
comprovantes de receitas e de despesas relativos às contas do exercício de 2016, encontramse arquivadas no departamento contábil da FAF, e, portanto, à inteira disposição dos
representantes de filiados para consulta e apreciação irrestrita.
Maceió, 12 de abril de 2017.
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