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No dia 12 de abril de 2015, pelas 16:00 horas reuniram-se os delegados à
Assembleia Geral (AG) da Federação Portuguesa de Xadrez (FPX) na sede
da Junta de Freguesia de Montemor-o-Velho e Gatões, sita na Rua Dr. José
Galvão, 134, Montemor-o-Velho, com a seguinte

Ordem de Trabalhos:

Ponto um - Análise, apreciação e votação de propostas de alteração
aos Estatutos da Federação Portuguesa de Xadrez.

Ponto dois -Análise, apreciação e votação de propostas de Regimento
da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Xadrez.

À hora marcada para o início da reunião não havia quorum suficiente para
que a Assembleia pudesse deliberar, pelo que se optou por reunir em
segunda convocatória meia hora mais tarde, pelas 16: 30 horas, de acordo
com o estabelecido na convocatória da mesma.
Estiveram presentes 12 delegados, constituindo quórum suficiente:
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e ainda o Presidente da FPX, Francisco Castro e os membros da Direção
André Couto e Ana Margarida Ferreira.

Na falta de Vice-Presidente e Secretário da Mesa, o Presidente da Mesa
cooptou o delegado Pedro Pita Soares para secretariar a reunião.

O ponto um da ordem de trabalhos da convocatória não se discutiu, por não
existir qualquer proposta atempadamente colocada em discussão.

O Presidente da Mesa, Manuel Pintor, deu então início à discussão do
segundo ponto da ordem de trabalhos, dando a palavra ao delegado Mário
Marques, autor das últimas alterações propostas.
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Mário Marques introduziu as suas principais propostas e sugestões sobre o
Regimento da AG, nomeadamente no que respeita a:

- tomada de posse;

- obrigatoriedade de a convocatória ser acompanhada dos documentos a
submeter à apreciação da AG;

- folha de presenças;

- faltas e sua justificação.

Vários delegados pronunciaram-se sobre a forma de justificação de faltas, a
favor de que haja definição de critérios ou de que caiba à Mesa a aceitação
ou não de cada justificação, com recurso para a AG.

Luís Maninha defendeu que não deve haver justificação de faltas, dado que
o limite para perda de mandato já é suficientemente (exagerada mente até)
amplo.

Colocado o último texto proposto de Regimento da Assembleia Geral da
Federação Portuguesa de Xadrez à votação, foi o mesmo aprovado pela
unanimidade dos votos dos 12 delegados presentes.

Deu-se por finalizada a reunião, de que se elaborou a presente ata, que foi
de seguida unanimemente aprovada pelos delegados.

Montemor-o-Velho, 12 de abril de 2015

Pedro José Garcia Pita Soares
Secretário da Mesa da Assembleia Geral
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