ACTA N.º 3
----- No dia vinte e sete de Fevereiro de dois mil e cinco, pelas catorze horas e
quinze minutos, na Rua António Rebelo da Silva, nº 13 2º Dtº, Porto Salvo, reuniu
a Assembleia Geral Ordinária do Clube Português do Cão de Pastor Belga,
pessoa colectiva n. 504703765, devidamente convocada pelo seu Presidente e
com a seguinte ordem de trabalhos:
----- 1- Leitura, discussão e votação do Relatório de Contas da Direcção relativo ao
exercício de 2004;
----- 2- Leitura, discussão e votação do Plano de Actividades e do Orçamento da
Direcção para o exercício de 2005.
----- O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Vítor Margarido, e a secretária
Vanda Santos, presentes na reunião, certificaram-se de que esta foi validamente
convocada e avaliaram a existência de quórum. Uma vez que não existia quórum,
e conforme a convocatória, a Assembleia Geral teve inicio meia hora depois, com
os sócios presentes, verificando-se a presença de mais de metade dos
associados.
----- Antes de se entrar no primeiro ponto da ordem de trabalhos e dado que um
dos vogais da Mesa da Assembleia não estava presente, o Presidente da mesa
pediu à assembleia um voluntário para completar a mesa, tendo-se disponibilizado
para o efeito o Sr. Pedro Silva Azevedo
Esta constituição da mesa foi aprovada por unanimidade.
A Mesa certificou-se que havia quórum para deliberar sobre os assuntos da ordem
de trabalhos.
----- Com efeito, verificaram-se as presenças dos seguintes associados:
Rui Filipe Resende Alves Monteiro
Vítor Manuel de Barros Margarido
João Paulo Feijó Lopes
Vanda Sofia Firmino Mira dos Santos
Maria Manuela Gomes Domingos Firmino
Agripina Josefa Branco Firmino
Christian Corrado Randazzo
Pedro Manuel da Silva Azevedo
----- Estiveram, ainda, presentes os seguintes membros da Direcção: Rui Filipe
Resende Alves Monteiro, João Paulo Feijó Lopes e Maria Manuela Gomes
Domingos Firmino. O presidente da Mesa interpelou o Presidente da Direcção
sobre a ausência de alguns membros, tendo sido apurado que a Vice-Presidente,
Sra. Joana Cardoso Pires Tavares, comunicou a indisponibilidade para estar
presente, por motivos de doença, e que apresentaria posteriormente atestado
médico para o justificar.

----- PONTO 1 – Entrando-se no primeiro ponto da ordem de trabalhos, tomou a
palavra o Presidente da Direcção para fazer a apresentação do Relatório de
Contas relativo ao exercício de 2004. Realçou a situação em que o clube estava e
os esforços desenvolvidos para reactivar o clube bem como algumas das acções
desenvolvidas neste sentido.
----- Concluída a discussão deste ponto da ordem de trabalhos, passou-se à
votação, tendo o Relatório de Contas relativo ao exercício de 2004, sido aprovado
por unanimidade.
----- PONTO 2 – Entrou-se, seguidamente, no segundo ponto da ordem de
trabalhos, com a apresentação, pelo Presidente da Direcção, do Plano de
Actividades e Orçamento da Direcção para o exercício de 2005. Nesta
apresentação foi dado ênfase ao processo de filiação no Clube Português de
Canicultura, à constituição das comissões técnicas bem como às acções a
desenvolver, para promoção do clube.
----- Passada à discussão para a Assembleia, foram solicitados esclarecimentos
sobre a constituição das comissões de trabalho e sobre a realização de eventos,
nomeadamente a Exposição Monográfica.
----- Concluída a discussão deste ponto da ordem de trabalhos, passou-se à
votação, tendo o Plano de Actividades e Orçamento da Direcção para o exercício
de 2005, sido aprovado por unanimidade, com a apresentação de declaração de
voto, pelo associado Vítor Margarido, que, seguidamente, se transcreve:
“O meu voto a favor, em relação ao ponto dois da ordem de trabalhos, reflecte um
inequívoco apoio e confiança em parte dos membros da Direcção do Clube
Português do Cão de Pastor Bela. Numa fase crucial para o arranque do clube, a
meu ver, não é compreensível que, sem razão justificada, um membro da
direcção, a Sra. Maria Inês Guimarães e um membro da Comissão de Morfologia,
o Sr. Pedro Valongo, não compareçam na Assembleia Geral. Este facto leva-me a
duvidar das suas capacidades para os cargos que ocupam, o que poderá por em
causa a realização de alguns dos pontos deste Plano de Actividades
apresentado.”
----- Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Assembleia Geral da
qual, para constar, se lavra a presente acta.
O Presidente:
A vogal:
O vogal nomeado:

