MESA da ASSEMBLEIA GERAL
Comunicado
A Assembleia Geral é o Momento certo em que as(os) Associadas(os)
Efectivas(os), no pleno gozo dos seus direitos, podem e devem questionar, saber,
analisar e decidir…
A Assembleia Geral é tempo da decisão das(os) Associadas(os), por isso é
importante que as(os) Associadas(os) participem nas decisões estratégicas do Clube.
Para que as(os) Associadas(os) possam usar o seu direito de voto é
necessário possuírem as suas quotizações regularizadas. Alertamos para que as(os)
Associadas(os) verifiquem se têm as suas quotas regularizadas.
Sendo a Assembleia Geral pública é também o Momento em que a
Comunidade pode acompanhar, inteirar-se da Vida do CRDA, assistindo naturalmente
sem direito a participar e votar, excepto em períodos, fora da Ordem dos Trabalhos,
que possam ser designados para o efeito pela Mesa da Assembleia Geral, em
sessões ordinárias.
Composição da Assembleia Geral
A Assembleia Geral é composta por todas(os) as(os) Associadas(os)
Efectivas(os) no pleno gozo dos seus direitos.
Quem pode assistir
Todas(os) as(os) Associadas(os), seja qual for a sua qualidade, maiores ou
menores, convidados e membros da Comunidade em geral.
Quem pode participar e Votar
Associadas(os) Efectivas(os) no pleno gozo dos seus direitos, de posse dos
Identificadores de voto que serão distribuídos.
A Mesa da Assembleia Geral está disponível para receber todas(os) as(os)
associadas(os) que pretendam colocar questões sobre a próxima Assembleia Geral.
Como?
Bastará deixarem a indicação dos seus dias e horas disponíveis para o
contacto, na Secretaria da Sede do Clube ou através do endereço electrónico:

presidentemag@crdarrudense.pt
Não participar é deixar a outros a Nossa Opinião…
O Respeito pela História da Clube “obriga-nos” a não a deixar por mãos alheias os
caminhos do futuro…

1

A MAG informa que a Efectividade se perde quando as Associadas(os)
tenham mais de três meses de quotas por regularizar, ininterrupta e
sequencialmente.
Assim a MAG,

ALERTA
RELEMBRA
SENSIBILIZA
e
SOLICITA
Que as Associadas(os) façam o favor de verificar junto do
CRDA a situação da suas quotizações, por forma a estarem
actualizadas.

Arruda dos Vinhos, 4 de Janeiro de 2019

A Mesa da Assembleia Geral
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