SESSÃO ORDINÁRIA

DA

ASSEMBLEIA GERAL DO CENTRO SOCIAL DE TOLOSA

17/Dezembro/2013

ACTA N.º 04/2013

Aos dezassete dias do mês de Dezembro de dois mil e treze, na Sede do
Centro Social de Tolosa, teve lugar uma Sessão Ordinária da Assembleia Geral,
convocada ao abrigo da alínea a) do número dois do Artigo vigésimo nono dos
Estatutos desta Instituição, por Aviso Convocatória do Presidente da Mesa, Dr.
Manuel Vieira Luís, com data de 26/Novembro/2013, enviada a todos os sócios.
A sessão estava marcada para as 17h30m, mas como não se encontrava
presentes mais de metade dos sócios com direito a voto, a Assembleia Geral
iniciou-se uma hora depois, conforme o ponto 1) do artigo 31.º dos Estatutos.
Procedeu-se, então, à discussão da seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS

1. Abertura das propostas de candidaturas para os Órgãos Sociais, para o
triénio 2014/2016.

2. Eleição dos Órgãos Sociais.

O Presidente da Mesa informou que não tinha sido apresentada
nenhuma Lista candidata à eleição, tendo apresentado a seguinte proposta,
subscrita por quarenta e três sócios:

Considerando que:
1. Os actuais Corpos Gerentes do Centro Social de Tolosa não se
podem recandidatar, conforme o disposto no n.º 1 do artigo
vigésimo dos Estatutos;
2. Dada a existência de tarefas em curso, que é fundamental derem
acompanhadas pela actual Direcção;
3. Os Estatutos também prevêem a sua continuidade, sempre que a
Assembleia Geral reconhecer expressamente que é impossível ou
inconveniente proceder à sua substituição.
Propõe-se:
1. Que o Presidente da Direcção proceda à constituição de uma lista,
dentre dos actuais Corpos Gerentes, de modo que os respectivos
Órgãos sejam empossados no próximo mês de Janeiro de 2014.

Ao documento anterior o Presidente da Mesa acrescentou os seguintes
pontos:
1. Que todos os membros dos Corpos Sociais, tanto efectivos como
suplentes, sejam informados que podem e devem participar nas reuniões e
actividades da Instituição.
2. Que todos os membros dos Corpos Sociais, efectivos ou suplentes, sejam
esclarecidos que todos os documentos essenciais à Instituição, incluindo
todas as actas, são publicados no site www.cstolosa.pt, onde podem e
devem ser consultados.

3. Que a Tomada de Posse, para o triénio 2014/2016, se realiza no próximo
dia 25 de Janeiro de 2014, com início às 13h00, com um almoço de
confraternização de todos os empossados.
O Presidente da Mesa colocou à votação a proposta, que foi aprovada por
unanimidade.

Como não havia mais assuntos a tratar, o Presidente da Mesa
encerrou a Sessão, eram dezanove horas e trinta minutos, da qual se lavrou a
presente acta que vai ser assinada pelos Membros da Mesa.

O Presidente da Mesa da Assembleia,
____________________________________
(Dr. Manuel Vieira Luís)

O 1.º Secretário,
____________________________________
(Dr. João Pedro Silva Capela)

O 2.º Secretário,
_____________________________________
(José Crespo Constâncio)

