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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCATóRIA

Nos termos da Lei e dos Estatutos da Associação Regional de Vela da Madeira e da Regras Eleição de

Delegados à AG da Federação Portuguesa de Vela em 2021, convoco os senhores Associados para reunirem

em Assembleia Geral extraordinária da Associação Regional de Vela da Madeira, a ter lugar no dia 05 de

Março de202t pelas 18h00, no Centro Náutico de São Lazaro, à Avenida Sá Carneiro, concelho do Funchal,

com a seguinte Ordem de Trabalhos:

PONTO ÚtrttCO - Eleições para delgados à Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Vela em 2O2!

Em conformidade com a lei e estatutos, a assembleia reunirá, em primeira convocação, à data e hora supra

referida, se se encontrar presente, pelo menos, metade dos respetivos associados. Caso tal não se verifique,

e de harmonia com os mesmos diplomas, a assembleia fica desde já convocada, com a indicada Ordem de

Trabalhos, para meia hora depois da anterior, reunindo-se e deliberando nessa altura com qualquer que

seja o número dos associados presentes.

Mais informo que:

- As listas de candidatura de cada associação regional são apresentadas à Mesa da Assembleia de cada

Associação Regional, acompanhadas da subscrição assinada por quem vincule um Clube associados com

mais de 5 participantes federados com licença desportiva em vigor em 3L de janeiro imediatamente

anterior, e integram oito nomes de candidatos a delegados, podendo integrar ate quatro suplentes,

devendo ser entregues com a respetiva declaração de aceitação, nome completo, morada, email e ne de

licença desportiva válida de cada candidato a delegado, até 15 dias antes da data prevista para a Assembleia

Geral eleitoral, convocada nos termos do PONTO ÚrutCO.

Funchal,03 de Fevereiro de 2021

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

h^r^4,1Ç,4*
Pedro Manuel Filipe do Amaral trazão
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