
CONVOCATÓRIA

ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL

DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019

A Mesa da Assembleia Geral vem por este meio convocar todos/as os/as sócios/as da
Casa Qui, para uma Assembleia Geral Eleitoral (AG), no dia 28 de novembro de 2019,
pelas  18 horas  em 1ª Convocatória e 30 minutos depois com qualquer número de
associados/as presentes, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1. Apresentação das listas candidatas à eleição dos órgãos sociais da Casa Qui para

o quadriénio 2020-2024;

2. Apresentação dos programas eleitorais das listas candidatas aos órgãos sociais

da Casa Qui para o quadriénio 2020-2024;

3. Votação para a eleição dos órgãos sociais da Casa Qui para o quadriénio 2020-

2024;

4. Declaração da lista vencedora aos órgãos sociais da Casa Qui para o quadriénio

2020-2024;

5. Aprovação do Plano de Atvidades da lista vencedora para 2020;

6. Aprovação do Orçamento da lista vencedora para 2020;

7. Aprovação  do  Parecer  do  Conselho  Fiscal  da  lista  vencedora  referente  ao

Orçamento e ao Plano de Atvidades para 2020;

8. Outros assuntos.

A Assembleia Geral terá lugar na Casa da Cidadania do Lumiar, Largo das Conchas 1,
1750-155 Lisboa. Transportes: Metro – linha amarela, estação da Quinta das Conchas;
Carris – 207, 717, 736 e 796.



Todos/as os/as associados/as que desejem candidatar-se aos órgãos sociais da Casa Qui
podem fazê-lo através do envio de listas válidas de associados/as da Casa Qui aos três
órgãos sociais – Mesa da Assembleia Geral,  Direção e Conselho Fiscal  – via correio
eletrónico, endereçado à Mesa da Assembleia Geral,  através do  e-mail geral@casa-
qui.pt, até 8 dias antes da data da Assembleia Geral Eleitoral. Todas as listas candidatas
aos  órgãos  sociais  da  Casa  Qui  deverão  estar  preparadas  para  que,  no  dia  da
Assembleia Geral Eleitoral, possam apresentar todos os associados constantes das suas
listas, o seu programa eleitoral para o quadriénio 2020-2024 e, caso sejam eleitas, o
plano de atvidades para o ano 2020, orçamento para o ano 2020 e o respetvo parecer
do seu próprio Conselho Fiscal a estes dois documentos devidamente assinado pelos
seus três membros.

Os associados que não possam estar presentes na Assembleia Geral e que desejam
delegar a representação do seu direito de voto podem fazê-lo através de formulário
próprio,  disponível  na página eletrónica ofcial  da Casa Qui  e  que acompanha esta
Convocatória. Em caso de dúvidas por favor não hesite em contactar-nos via correio
eletrónico, em geral@casa-qui.pt.

Lisboa, 13 de novembro de 2019

O Presidente da Mesa de Assembleia-Geral

(Pedro Daniel Martns Gonnalves)


