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---------------------------------------------

Aos 30 dias do mês de Janeiro 

quinze minutos,por videoconferência através da plataforma Wbex, funcionando nos termos 

do artigo 39º nº2 do RJFD, a ass

Tao Kempo, com número identificação de pessoa coletiva 510198341, com a seguinte 

ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto um – Aprovação do Relatório 

Ponto dois – Outros Assuntos

Estando presentes 36 delegados com direito a voto, declarou o Sr. Presidente da Mesa da 

Assembleia, que esta assembleia

deliberar sobre as matérias constantes da respetiva ordem de trabalhos.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Entrando no ponto um da ordem de trabalhos tomou a palavra a 

Assembleia Geral que deu início à sessão, com a l

correspondente ao ano de 2020

Lida a Certificação Legal de Contas, bem como o parecer do Conselho Fiscal, questionando 

de seguida os presentes se existiam eventuais questões a colocar. Não havendo questões, 

o Presidente da Mesa da Assembleia propôs que se procedesse à votação

Foi deliberado e aprovado por unanimidade o relatório de contas de 2020, sendo que este 

será publicado no site da FPLK.

Passou-se de seguida ao ponto dois da ordem de trabalhos

retificação da “proposta de orçamento para 2021

desenvolvimento da atividade desportiva, página dez, 

sensibilização, cujo valor inicial era 4000

reajustada aos rendimentos. A retificação foi aceite por unanimidade.

Por fim, e nada mais havendo a tratar 

encerrada a Assembleia-geral, da qual foi lavrada a presente ata, que será por mim 

assinada que a secretariei e pelo Presidente da 

 

Presidente – 

Secretário -  

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE LOHAN TAO KEMPO
EXPOESTE – Av. Infante D. Henrique, Gabinete FPL 

218 Caldas da Rainha C.A.E.: 93120  N.I.F.: 510198341

-----------------------------ATA NºTRINTA E SETE------------------------

Janeiro de dois mil e vinte e um, iniciou-se pelasvinte e uma horas

por videoconferência através da plataforma Wbex, funcionando nos termos 

a assembleia-geral da FPLK - Federação Portuguesa de Lohan 

, com número identificação de pessoa coletiva 510198341, com a seguinte 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovação do Relatório de Contas de 2020;------------------------------------------------

s;----------------------------------------------------------------------------------

delegados com direito a voto, declarou o Sr. Presidente da Mesa da 

Assembleia, que esta assembleia-geral estava validamente constituída podendo reunir e 

deliberar sobre as matérias constantes da respetiva ordem de trabalhos.--------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

da ordem de trabalhos tomou a palavra a Sr. Presidente da Mesa da 

deu início à sessão, com a leitura do relatório de contas 

2020.-------------------------------------------------------------------------------

Lida a Certificação Legal de Contas, bem como o parecer do Conselho Fiscal, questionando 

existiam eventuais questões a colocar. Não havendo questões, 

o Presidente da Mesa da Assembleia propôs que se procedesse à votação

Foi deliberado e aprovado por unanimidade o relatório de contas de 2020, sendo que este 

no site da FPLK.--------------------------------------------------------------------------------

se de seguida ao ponto dois da ordem de trabalhos, onde foi deliberada a 

proposta de orçamento para 2021”, nomeadamente no que diz resp

desenvolvimento da atividade desportiva, página dez, Ética no desporto, Ações de 

ujo valor inicial era 4000€, tendo sido retificado para 1000€ e a diferença 

A retificação foi aceite por unanimidade.-------------------------------

Por fim, e nada mais havendo a tratar às vinte e três horas e seis minutos 

geral, da qual foi lavrada a presente ata, que será por mim 

assinada que a secretariei e pelo Presidente da Mesa da Assembleia. -----------------------------

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE LOHAN TAO KEMPO 
 

N.I.F.: 510198341 
 

------------------------ 

vinte e uma horas e 

por videoconferência através da plataforma Wbex, funcionando nos termos 

Portuguesa de Lohan 

, com número identificação de pessoa coletiva 510198341, com a seguinte 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------ 

-------------------------------------------------------- 

delegados com direito a voto, declarou o Sr. Presidente da Mesa da 

geral estava validamente constituída podendo reunir e 

--------------------------

------------------------------- 

residente da Mesa da 

relatório de contas 

------------------------------------------------------------------------------- 

Lida a Certificação Legal de Contas, bem como o parecer do Conselho Fiscal, questionando 

existiam eventuais questões a colocar. Não havendo questões, 

o Presidente da Mesa da Assembleia propôs que se procedesse à votação.---------------------- 

Foi deliberado e aprovado por unanimidade o relatório de contas de 2020, sendo que este 

-------------------------------------------------------------------------------- 

, onde foi deliberada a 

, nomeadamente no que diz respeito ao 

Ética no desporto, Ações de 

€, tendo sido retificado para 1000€ e a diferença 

-------------------------- 

vinte e três horas e seis minutos deu-se por 

geral, da qual foi lavrada a presente ata, que será por mim 

----------------------------- 
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