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

Aos onze dias do mês de Novembro 

via plataforma zoom,a assembleia geral 

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

de trabalhos:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto um – Aprovação do Orçamento de 2021

Ponto dois – Outros assuntos; 

Presidiu a Assembleia Geral o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia 

Pires.--------------------------------------------------------------------------------

Estando presentes os 40 delegados com direito a voto, declarou o Sr. Presidente que esta 

assembleia geral estava validamente constituída podendo reuni

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

ano 2021.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado e aprovado por unanimidade a proposta de orçamento para 2021, sendo que

esta será publicada no site da FPLK.

Nada houve a tratar relativamente ao ponto dois da ordem de trabalhos, pelo que foi dada por 

encerrada a Assembleia Geral

que será por mim assinada que a secretariei e pelo Presidente da 

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

Presidente -  

 

Secretário -   

 

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

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

--------ATA Nº TRINTA E SEIS----------------------

Novembro de dois mil e vinte, realizou-se pelas 

assembleia geral da FPLK - Federação Portuguesa 

identificação de pessoa coletiva 510198341, com a seguinte ordem 

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

Aprovação do Orçamento de 2021;-------------------------------------------------------------

Outros assuntos; ------------------------------------------------------------------------------------

Presidiu a Assembleia Geral o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Mickael Filipe Mendes 

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

Estando presentes os 40 delegados com direito a voto, declarou o Sr. Presidente 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 da proposta de orçamento para o 

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

Foi deliberado e aprovado por unanimidade a proposta de orçamento para 2021, sendo que

esta será publicada no site da FPLK.----------------------------------------------------------------------------

Nada houve a tratar relativamente ao ponto dois da ordem de trabalhos, pelo que foi dada por 

eral, pelas vinte e duas horas, da qual foi lavrada a presente ata, 

que será por mim assinada que a secretariei e pelo Presidente da Mesa da Assembleia. 

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

KEMPO 

 

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

pelas vinte e uma horas, 

Portuguesa de Lohan Tao 

identificação de pessoa coletiva 510198341, com a seguinte ordem 

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

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

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

Mickael Filipe Mendes 

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

Estando presentes os 40 delegados com direito a voto, declarou o Sr. Presidente que esta 

r e deliberar sobre as 

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

residente da Mesa da 

, com a leitura da proposta de orçamento para o 

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

Foi deliberado e aprovado por unanimidade a proposta de orçamento para 2021, sendo que 

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

Nada houve a tratar relativamente ao ponto dois da ordem de trabalhos, pelo que foi dada por 

, da qual foi lavrada a presente ata, 

esa da Assembleia. -------

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

Folha 57
3 


