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Convocatória

Nos termos da alínea a) do número 3 do artigo 23.º dos Estatutos desta Federação, e da

solicitação do Presidente conforme determinado pela alínea a) do número 4 do artigo 19.º

dos mesmos Estatutos, convoca-se a Assembleia para uma reunião ordinária a realizar no

dia 26 de Novembro de 2016, pelas 14:30 horas, no Salão Nobre do Clube dos Galitos, 1º

andar da Sede do Clube dos Galitos, sito na Praça Dr. Joaquim Melo Freitas nº 3, 3800-158

Aveiro, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um – Ratificação das substituições de mandatos de delegado da Assembleia

Geral por renúncias apresentadas.

Ponto dois - Proposta de procedimento a efectuar relativamente aos membros

eleitos ou nomeados para integrar a Assembleia e que ainda não

tomaram posse;

Ponto três - Apreciação, discussão e votação do Plano de Actividades e do

Orçamento de 2017;

Nota : De acordo com a informação enviada pelo Sr. Presidente da FPX Dominic Cross o
Plano de Actividades e Orçamento será aprovado em reunião de Direcção e enviado aos
delegados no dia 13 de Novembro de 2016. O Conselho fiscal reunirá no dia 19 de
Novembro de 2016 e enviará o seu parecer até à reunião magna.

Nos termos do número 5 do artigo 19.º dos Estatutos, se, à hora marcada para a reunião,

não estiverem presentes mais de metade dos delegados, considera-se convocada nova

reunião para meia hora mais tarde, podendo neste caso a assembleia deliberar por maioria

dos delegados presentes, desde que estes representem pelo menos um quarto do total.

Lisboa, 10 de Novembro de 2016

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(António Manuel Rodrigues Carvalho dos Santos)
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