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Notícias da Direcção

Assembleia Geral

Assembleia Geral Ordinária

» de 10 de Setembro de 2008

CONVOCATÓRIA

De acordo com o Regulamento Geral, realizou-se, no dia 10
de Setembro de 2008, uma Assembleia-Geral Extraordinária.
A ordem de trabalhos da Assembleia-Geral foi constituída
pelos seguintes pontos: discussão e votação do Plano de
Actividades e Orçamento para 2009, e debate para a recolha de
opiniões sobre as novas valências a implementar na Sede Social.
O Plano de Actividades e Orçamento para 2009 foi apresentado pelo Presidente da Direcção, Carlos Cardoso, aos associados
presentes. Foram colocadas algumas questões sobre o Plano de
Actividades, às quais o Presidente da Direcção respondeu, esclarecendo. O referido Plano foi aprovado por maioria dos presentes.
De seguida, passou-se ao ponto dois, “Debate para a recolha
de opiniões sobre as novas valências a implementar na Sede
Social”, em que o Presidente da Direcção apresentou as mesmas
através de um dossier elaborado para o efeito. Foram feitas algumas intervenções por parte dos associados. Todas as questões
colocadas foram respondidas e/ou esclarecidas pelo Presidente da
Mesa da Assembleia-Geral e/ou Presidente da Direcção.
No ponto: Diversos, foi proposto pela direcção e aprovado
pela Assembleia, o seguinte: demissão do cargo, a pedido do
interessado, do Coordenador da Cultura e Lazer, Manuel Patrício,
que foi substituído pelo 2º vogal da Direcção, sócio nº 3848 Carlos Manuel Simão Ribeiro; e foi cooptado para o cargo de 2º
vogal, o associado nº 3437 Pedro Nuno N. Cruz da Costa.
Esta Assembleia, em número de presenças, foi umas das que
teve menos participação por parte dos associados. A divulgação
apenas foi efectuada no Boletim Informativo O MARUJO nº 57.
É de referir que a Assembleia-Geral de 11 de Março de 2008,
também foi feita apenas no nosso Boletim Informativo, no entanto, a presença de associados foi bastante significativa. Podemos
assim concluir que a participação dos sócios nas AssembleiasGerais, apenas depende da importância que cada um dá às mesmas e não do modo de divulgação.
Independentemente da reduzida presença de associados, a
Assembleia-Geral foi participada, dado a forma como as questões
foram colocadas, sempre de uma maneira correcta, disciplinada e
em perfeita harmonia, o que demonstra interesse pelas actividades e vida associativa do Clube.

25 de Março de 2009
Nos termos do artigo 6º, e em conformidade com os artigos 9º e 10º, e alínea d) do artigo 42º do Regulamento Geral, convoco a
Assembleia Geral do Clube de Praças da
Armada, para reunir em sessão ordinária, no
dia 25 de Março de 2009, Quarta-feira, pelas
20.30 horas, na Sede Social do Clube de
Praças da Armada, sita na Rua Manuel José
Gomes, 123, Cova da Piedade, Almada, com
a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um
Discussão e votação do Relatório
de Actividades e Contas de 2008;
Ponto dois
Diversos
Não havendo número legal de sócios para
deliberar em primeira convocatória, convoco
a mesma Assembleia-Geral, conforme determinado no artigo 10º do Regulamento Geral,
para reunir em segunda convocação, no
mesmo local e dia, com a mesma ordem de
trabalhos, pelas 21.30 horas, deliberando então com qualquer número de associados presentes.
Sede, Cova da Piedade, 17 de Fevereiro de 2009.
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral,
(assinatura ilegível)

Francisco Manuel Chilrito Leal
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Conforme aprovado na Assembleia-Geral Extraordinária, realizada no passado dia 10 de Setembro de 2008, os Corpos Gerentes do Biénio 2008/2009, tiveram as seguintes alterações: - o
Coordenador da Cultura e Lazer, Manuel Patrício, por motivos
pessoais, pediu a demissão do cargo e foi substituído pelo
2º Vogal, Carlos Simão Ribeiro; - o associado nº 3437 - Pedro
Nuno N. Cruz da Costa, foi cooptado para o lugar de 2º Vogal
da Direcção.

DE

PRAÇAS

DA

ARMADA

