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MESA da ASSEMBLEIA GERAL 

 
Assembleia Geral Ordinária de 29 Abril de 2019  

 
Comunicado / Informações 

Relativamente à próxima Assembleia Geral Ordinária, no dia 29 de Abril 
próximo, a MAG presta as seguintes informações e esclarecimentos sobre a 
Ordem dos Trabalhos: 
 
Ponto Um 

Acta da AG de 8 de Março de 2019 contínua afixada na sede.  
 
Ponto Dois 

Como é do conhecimento geral recentemente esteve marcada Eleição 
para o Conselho Fiscal, estando o actual sem quórum devido aos pedidos de 
demissão conhecidos, mas não tendo ainda sido formalmente substituído. 
Assim, no momento, estão disponíveis o Relatório e Contas para apreciação e 
deliberação da AG, não existindo Parecer do CF. 
Competirá à AG tomar as decisões que achar adequadas. 
 
Ponto Três 

Não tendo existido candidaturas para O CF, compete à AG, tendo em 
consideração as suas decisões anteriores, analisar, discutir e deliberar sobre a 
solução a adoptar para resolver a situação. 
 
Ponto Quatro 

Por solicitação do Sr. Presidente da Direcção, conforme documentação 
anexa. 
 
Ponto Cinco 

Por solicitação do Sr. Presidente da Direcção, conforme documentação 
anexa. 
 
 Relembramos, que tratando-se de AG Ordinária existirá período depois 
da Ordem dos Trabalhos. 
 
 As opiniões e deliberações sobre os pontos agendados são da exclusiva 
competência das(os) Associadas(os) reunidos em AG. 
 
 É um momento particularmente importante para Vida futura do CRDA, 
pelo que a Participação e Decisão das(os) Associadas(os) é fundamental. Só a 
Elas(es) compete… 
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 Os documentos estão afixados na Sede para consulta generalizada, 
estando o Relatório e Contas disponíveis para qualquer Associada(o) que o 
solicite. 
 
 Qualquer Associada(o) poderá dirigir-se à Mesa da Assembleia Geral 
para qualquer esclarecimento ou consulta de documentos referentes à próxima 
Assembleia Geral. 
 
Bastará fazer o favor de junto da Secretaria do CRDA deixar os dias e horas 
possíveis para contacto, ou directamente à MAG através do endereço 
electrónico 
 

presidentemag@crdarrudense.pt 
 
 Desejamos a todas Associadas e todos Associados uma boa leitura. 

Contamos com a vossa presença activa na Assembleia Geral. 
 Esperamos a vossa colaboração para que a AG se inicie à hora 
marcada. 
 
 São os Caminhos do Futuro do CRDA que estão em jogo! 
 A Decisão é vossa! 
 
 

Saudações Associativas. 
 
Arruda dos Vinhos, 17 de Abril de 2019 
 

 
A Mesa da Assembleia Geral 

mailto:presidentemag@crdarrudense.pt

