CONVOCATÓRIA

Nos termos do art.º 11 dos Estatutos da Associação de Pais da Escola EB23 da Maia convoco os associados
para a Assembleia Geral Ordinária para:
A) a sua sessão de apresentação, apreciação e discussão a realizar no dia 6 de Novembro de 2020, pelas
21 horas via através da plataforma digital Zoom com a seguinte agenda de trabalho:
1º Período antes da ordem do dia:
1.1.
Presença do Presidente da Fapemaia para apresentar algumas considerações sobre o início do
ano escolar no concelho da Maia.
2º Ordem do dia:
2.1. Comunicação da presidente da APAIS sobre o arranque no ano letivo na EB23 da Maia;
2.2 Leitura e aprovação da ata da anterior Assembleia;
2.3. Apreciação do relatório de atividades e contas e apresentação do parecer do Conselho Fiscal,
relativos ao ano de 2019/2020;
2.4. Votação do relatório de atividades e contas relativos ao ano de 2019/2020;
2.5. Apresentação das listas candidatas aos corpos sociais para o ano de 2020/2021 e respetivos planos de
atividades e orçamento;
2.6. Outros assuntos.

B) a sua sessão deliberativa a realizar no dia 7 de Novembro de 2020, entre as 10 horas e as 11 horas em
sala indicada no próprio dia na Escola EB23 da Maia para votar em urna a seguinte agenda de trabalho:
3. Eleições dos corpos sociais para o ano de 2020/2021;

Os associados interessados em apresentar lista para os Corpos Sociais poderão fazê-lo enviando um email
para asspais.eb23maia@gmail.com, dirigido ao Presidente da Mesa da Assembleia-Geral até ao início da
Assembleia – 21h - identificando os sócios (nomes e respetivos números da ficha de inscrição
na associação) e os cargos a que concorrem.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Samuel Costa Marques
Nota: Apenas poderão participar na Assembleia Geral associados com a respetiva quota regularizada para
o ano 2020/2021. Apenas os associados com a situação regularizada receberão um link de acesso à
Assembleia Geral durante o dia 6/11/2020.
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Inscreva-se aqui (inscrição é válida após o pagamento da quota):
http://apaiseb23maia.pt/quero-ser-associado/
Se à hora marcada não se verificar o número legal de associados, será a mesma realizada em 2a
convocação, 30 minutos depois, com qualquer número de associados presentes, tornando-se as decisões
desta definitivas. Para a votação de dia 7/11/2020 a realizar-se na escola, os associados deverão cumprir
as regras de distanciamento social, etiqueta sanitária e respiratória, usar máscara e levarem uma
esferográfica. Aconselha-se que permaneçam no seu carro até ao momento de votar evitando
ajuntamentos superiores a 5 pessoas.

