ASSOCIAÇÃO CUERAMA
Pessoa Coletiva n.º 515815373
Sede: Alameda Roentgen, 6, 9.º Esq., 1600-759 Lisboa, freguesia de Carnide, concelho de Lisboa
CONVOCATÓRIA
Assembleia Geral
É convocada a Assembleia Geral da Associação Cuerama., com sede na Alameda Roentgen, 6, 9.º Esq., 1600759 Lisboa, freguesia de Carnide, concelho de Lisboa, com o número de pessoa coletiva 515815373
(“Associação”), a reunir no próximo dia 23 de Maio de 2022, pelas 20:30 horas, por via de meios telemáticos
em virtude do contexto de pandemia COVID-19, com a seguinte ordem do dia:
ORDEM DO DIA
1.

Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço, demonstração de resultados e documentos de prestação de
contas referentes ao ano social findo em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e um;

2.

Deliberar sobre a proposta da Direção para aplicação de resultados relativamente ao ano social findo a trinta
e um de dezembro de dois mil e vinte e um;

3.

Proceder à atribuição de voto de confiança e louvor à Direção da Associação relativamente ao ano social
findo a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e um.

INFORMAÇÃO AOS ASSOCIADOS
Requisitos para a participação e exercício do direito de voto
A representação de Associados na Assembleia Geral será feita mediante carta de representação dirigida ao
Presidente da Mesa da Assembleia Geral, a qual deve ser entregue na sede da Associação até às 16:00 horas do
dia útil imediatamente anterior à data de realização da Assembleia Geral.
São admitidos votos por correspondência, desde que constem de documento escrito contendo a assinatura do
respetivo Associado devidamente reconhecida por entidade legalmente habilitada, devendo os votos ser
enviados para a Associação em carta fechada, eventualmente registada ou protocolada, dirigida à Direção da
Associação, podendo as cartas apenas ser abertas no decurso da Assembleia Geral e na presença dos demais
Associados.
A Assembleia Geral poderá deliberar em primeira convocação por maioria simples, se estiverem presentes ou
representados metade dos seus Associados; caso na primeira convocação não haja quórum, a Assembleia Geral
reunir-se-á em segunda convocação, seja qual for o número de Associados presentes ou representados, às 21:00
do mesmo dia 23 de Maio de 2022.
Lisboa, 9 de Maio de 2022
A DIREÇÃO

Maria Isabel Gil de Borja e Menezes Vieira da Cruz

