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Convocatória
Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Psicanálise para apresentação, discussão
e votação do Relatório e Contas da Direção e também do IP, do ano de 2018

Lisboa, 13 de Março de 2019
Convoca-se, de acordo com os Estatutos, a Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de
Psicanálise, a reunir em sessão ordinária, e em primeira convocatória, na sua Sede, Av. da
República, nº 97, 5º Andar, em Lisboa, no próximo dia 28 de Março de 2019 (quintafeira), pelas vinte e uma horas, com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Discussão e Votação do Relatório e Contas da Direção da SPP, do ano de 2018 e
Relatório e Contas do IP, parte I - Período de Janeiro a 6 de Novembro e parte II
relativo ao período de 7 de Novembro até final do ano de 2018, atento aos respetivos
pareceres dos Conselhos Fiscais;
2. Tomada de conhecimento da mudança de categoria de Sócios em 2019;
3. Tomada de conhecimento da desvinculação de Sócios em 2019;
4. Informação da situação do arrendamento da Sede da SPP e, eventual eleição de uma
comissão destinada a estudar o assunto e apresentar alternativas de resolução do
problema da instalação da sede da Sociedade.
Não comparecendo na primeira convocatória o número Legal de Sócios, a mesma
Assembleia Geral terá lugar, em segunda convocatória, no mesmo dia e local, trinta
minutos depois, pelas vinte e uma horas e trinta minutos com a mesma ordem de
trabalhos, deliberando, então, com o número de Sócios presentes.
Chamamos a atenção dos sócios interessados em delegar o seu voto, que o poderão
fazer, conforme os Estatutos, em colega de idêntica categoria, enviando essa delegação
por

correio,

fax

ou

e-mail

com

assinatura

digitalizada,

ou

entregando-a

pessoalmente. Cada sócio só pode representar em Assembleia Geral um outro
consócio.
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Enviamos em anexo minuta de delegação de voto.

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Mª Luís Borges de Castro
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