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À atenção do Presidente da Confraria 
 

Valencia, 15 de octubre de 2017 
  
Asunto: Convocatoria de Assembleia Geral de Socios do CEUCO. 
 

 
De acordo com o estabelecido no artigo 14 dos Estatutos vigentes, convoca-se a 
Assembleia Geral Ordinaria de Socios, no Real Círculo de la Amistad - Calle Alfonso 
XIII, 14 - 14001 Córdoba (ESPAÑA) dia 24 de novembre de 2017 (sexta-feira), 
às 18:00 horas em primeira convocatoria. Se não reunir quórum suficiente, haverá 
segunda e definitiva convocatoria às 19:00 horas, de acordo com a seguinte: 

 
ORDEM DE TRABALHOS 

1. Informão do Presidente. 
2. Leitura e aprovação da Acta anterior. 
3. Balanço de entradas e saídas do exercício de 2016. 
4. Orçamento económico para o ano de 2017. 
5. Eleições da Junta Directiva do CEUCO para 2017-2021. 
6. Pedidos, perguntas e propostas 

 
Para a eleição dos novos cargos da Junta Directiva do CEUCO, poderão apresentar-se as 
candidaturas com o nome do Presidente, Vice-presidentes (de cada um dos países que 
tenham representação no CEUCO), Secretário e Tesoureiro propostos para o siguinte 
exercício de quatro anos. As mesmas deveram ser enviadas à  sede da Presidencia do 
CEUCO (anexo a esta página) e copia/o e-mail a president@ceuco.com, antes de 15 de 
novembro de 2017, para serem apresentadas para votação na Assembleia Geral. 
 
No caso de não poder assistir à Assembleia, poderá delegar a representación em 
qualquer membro do CEUCO ou no Presidente.  
 
Receba uma cordial e afectuosa saúde. 
 
Carlos Martín Cosme 
Presidente   

 
 
 

AUTORIZAÇÃO PARA ASSISTIR À ASSEMBLEIA GERAL 
Dada a minha imposibilidade de estar presente na Assembleia Geral que irá celebrar-se 
no dia 24 de novembre de 2017 (sexta-feira), nomeio como meu representante para que 
assista em meu nome e proceda a emitir voto nos assuntos a tratar na dita Assembleia, 
para à qual fui devidamente convocado em virtude da presente citação ao  Sr/Sra. _____ 
________________________________. E para que assim conste, assino a presente 
procuração, _______________, ___ de ___________ de 20___.  
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