ACTA N.º 6
----- No dia 30 de Janeiro de 2011 pelas 10 horas, na Exponor - Matosinhos,
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 dos Relatórios de Contas da Direcção relativo
ao exercício de 2009 e 2010;
----- 2 – Aprovação e Alteração ao regulamento de criação do CPCPB;
----- 3 – Ponto de Situação do Clube;
----- 4 – Monográfica 2011
------5 – Outros assuntos de interesse do CPCPB.
----- Os sócios presentes 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 6 sócios, uma intenção de voto em nome
da sócia Antónia Sargaço e uma delegação de voto da Sócia Alexandra Teixeira
em nome do sócio Rui Monteiro. A procuração e a intenção de voto foram
apresentadas e confirmadas e foram lidos os conteúdos dos emails enviados pela
Sócia Antónia Sargaço.
----- Com efeito, verificaram-se as presenças dos seguintes associados:
Rui Filipe Resende Alves Monteiro
Ricardo Madureira
Maria Guilhermina Santos
Carlos Manuel Freire Cavaleiro
Rui Miguel Lemos Vilaça
Marco Filipe Cabral Matos
----- Estiveram, presentes os seguintes membros da Comissão de Gestão: Rui
Filipe Resende Alves Monteiro.
----- PONTO 1 – Entrando-se no primeiro ponto da ordem de trabalhos, tomou a
palavra o sócio Rui Monteiro para fazer a apresentação dos Relatórios de Contas
relativos aos exercícios de 2009 e 2010.
----- Concluída a discussão deste ponto da ordem de trabalhos, passou-se à
votação, tendo os Relatórios de Contas relativos ao exercício de 2009 e 2010, sido
aprovado por unanimidade.
----- PONTO 2 – Entrou-se, seguidamente, no segundo ponto da ordem de
trabalhos, com a leitura da opinião enviada pela sócia Antónia Sargaço e das
alterações propostas. Após a discussão do mesmo foram aprovadas as alterações
por unanimidade e decidido que se incluiria no site do clube informação de como
fazer os testes de displasia da anca, uma base de dados com os resultados dos

exemplares de propriedade e ou criação dos sócios. Foi também determinado que
o grau máximo aceite pelo clube seria o grau B.
----- PONTO 3 – Relativamente a este ponto foi concluído:
Os sócios reverem os regulamentos e proporem alterações e apresentar
propostas
Encontrar formas de incentivar os proprietários dos Pastores Belgas a
apresentar cães na monográfica do Clube
Apresentar propostas para que os proprietários em geral possam participar
com o seu pastor belga de uma forma lúdica e menos rígida do que numa
exposição canina.
Sócia Guilhermina juntamente com a sócia Maria João proporem passeios
com pastores belgas.
----- PONTO 4 – Foi decidido que a monográfica se iria organizar na Exposição de
Sintra
----- PONTO 5 – O sócio Rui Vilaça questionou sobre o subsidio que o CPC dava
aos clubes de raça e foi explicado pelo sócio Rui Monteiro que tal subsidio já não
é atribuído aos clubes de raça estrangeiras.
----- Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Assembleia Geral da
qual, para constar, se lavra a presente acta.
A Comissão de Gestão:
Os sócios presentes:

