Ata da Assembleia-geral nº ___

A 19 do mês de Abril do ano de 2013 às 22 horas, reuniu a Assembleia-geral
da AMIGISC, na sua sede da Rua Conde de São Bento. A Assembleia foi
conduzida pelo presidente António Gomes, tendo ao seu lado o 2º secretário
(José Varela), devido á ausência do 1º secretário (Arnaldo Machado da Silva).
Para além destes, estiveram também presentes, o presidente da direção Nuno
Vasconcelos Barbosa, o vice-presidente Domingos Festa, o tesoureiro José
Bessa, os vogais Avelino Ribeiro, Sebastião Pereira, e José Maria Ribeiro e
ainda os sócios Arménia Gomes, Manuel Ferreira, José Maria Machado,
António Coelho, Donaldo Pinto, Fátima Rodrigues, Francisco Almeida

Temas em agenda:
1- Apresentação, discussão e aprovação do relatório de contas do ano de
2012.
2- Definição da situação dos sócios já notificados por terem cotas em
atraso
3- Outros assuntos

A Assembleia começou com os sócios que estavam presentes, mas após meia
hora de espera, por falta de quórum e na forma de segunda convocatória.
Saudando os presentes, o presidente da mesa agradeceu e enalteceu, a
presença de todos, passando depois à leitura da ata da Assembleia-geral
anterior.
De seguida passou-se aos pontos da ordem de trabalhos, dando desde logo a
palavra ao presidente da direção para expor o ponto número um.
O presidente da direção fez uma breve introdução, sobre a maneira como são
usadas as verbas (piquenique, tipografia, lanche no encerramento da época
das caminhadas etc.), tendo depois delegado para o tesoureiro (José Bessa) a
apresentação do relatório na especialidade, dando este a conhecer aos sócios
que o montante da receita é quase exclusivamente proveniente da cotização
paga pelos sócios e que no ano de 2012 foi de 456.00 euros.
No que diz respeito à despesa a verba foi de 514.39 euros. Esta foi maior que a
receita no valor de 58.39 euros, mas plenamente justificada devido às
iniciativas inumeradas que foram levadas a efeito. Para finalizar disse que o
montante transitado do ano anterior foi de 1451.98 euros, e o que transita para
2013 é de 1393.59 euros.
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O presidente da mesa colocou relatório de contas à votação e este foi
aprovado por unanimidade.
De seguida passou-se ao ponto nº2 da ordem de trabalhos, tendo o presidente
da direção explicado a razão deste ponto (artigo 14º do regulamento) dizendo
que todos os sócios com cotas em falta, foram notificados através de carta,
apelando à regularização da situação e explicando a maneira como o deviam
fazer, sendo a ausência de resposta entendida como aceitação da exclusão.
De seguida facultou ao presidente da meda da assembleia a lista com os
nomes dos incumpridores, visto que à luz dos regulamentos, só a Assembleiageral pode excluir. Porém e por proposta da direção o sócio nº15 António da
Costa Festa por se encontrar muito debilitado em termos de saúde, e não
poder cumprir com os seus deveres como associado e também por ser um
elemento desde a primeira hora, esta sugere ao presidente da mesa da
Assembleia a sua nomeação para sócio honorário, que a verificar-se será o
primeiro.
O presidente da mesa da Assembleia, louvou a dignidade da proposta e
apresentou-a para votação, tendo sido aprovada por unanimidade.
Seguidamente leu os nomes da lista excluir:
Sócio nº3 - José Armando da Rocha Martins
Sócio nº7 - José Maria Dores Sousa Festa
Sócio nº44 - José Ferreira Monteiro Silva
Sócio nº45 - Serafim Araújo Pinto Soares
Sócio nº49 - Nuno Ricardo Villas-Boas Soares
Depois colocou à apreciação dos sócios que por votação mais uma vez em
unanimidade deliberaram pela exclusão.
No ponto nº3 e último da ordem de trabalhos (Outros assuntos), o presidente
da mesa da Assembleia, lembrou mais uma vez aos presentes que o tema é
propício ao diálogo e sem restrições de conteúdo, onde os sócios podem expor
todos as questões que desejam ver clarificadas, no que toca à vida da nossa
associação.
No uso da palavra o presidente Nuno falou que redigiu uma carta em nome da
direção e que foi pessoalmente entregue ao executivo da junta de freguesia,
por uma delegação composta por ele próprio, o tesoureiro José Bessa e ainda
o presidente da mesa da Assembleia-geral António Gomes. Aí foi abordado o
assunto sede, onde solicitamos que a posição vigente fosse revista, atendendo
ao novo figurino do mapa das freguesias e lembrando que um dos motivos
invocados para a não prorrogação da concessão, foi a possibilidade de no
espaço da sede e envolvência, nascesse um edifício sonhado para apoio ao
cemitério, com casa mortuária, casas de banho e algumas valências mais. O
presidente da junta mostrou recetividade com a nossa pretensão e prometeu
estudar o assunto para o levar a assembleia de freguesia.
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Foi igualmente aproveitada a nossa conversa com o executivo da junta, para
clarificar alguns dos aspetos da nossa participação na semana da freguesia,
nomeadamente no que diz respeito à prova de carrinhos de rolamentos para o
dia 1 de junho, assegurando nós (Amigisc) toda a logística da organização e
eles (junta) os custos inerentes.
Foi também falado aos sócios que este ano pela primeira vez fomos
convidados a participar nas tasquinhas da semana da freguesia e aceitamos o
desafio. A ver vamos…
Com o relógio a bater as 24 horas o presidente da mesa deu por encerrada a
Assembleia-geral, com um convite aos presentes para um pequeno lanche
oferecido pela direção

Santa Cristina do Couto 19 de Abril de 2013

O presidente da Assembleia-geral
________________________
António Gomes

O 2º Secretário
_________________________
José Varela
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