ATA nº 21
Aos dezassete dias de fevereiro do ano de dois mil e sete, reuniram-se em Assembleia Geral
Ordinária os Corpos Sociais do Atlético Clube de Vermoil, às 21h30, tendo sido a mesma
convocada pelas 20h30 e não dispor de quórum.
Compuseram a Mesa, os sócios Eugénio Branco Mendes, que presidiu e Jorge Manuel Ferreira
e Luís Agostinho Ribeiro, que secretariaram.
Iniciada a Ordem de Trabalhos com discussão, votação e aprovação do Relatório de Contas do
exercício de 2006. A Direção resumiu o Relatório de Contas. Não tendo objeções, quer por
parte do Conselho Fiscal quer pelos sócios presentes, foi o mesmo levado a votação e sendo
aprovado por unanimidade. Submeteu-se de seguida a discussão, votação e aprovação do
Plano de Atividades para o ano de dois mil e sete. A Direção apresentou e fundamentou o
citado plano de atividades para o ano de 2007, tendo sido o mesmo submetido a votação. Este
foi aprovado por unanimidade. Por último, deu-se lugar aos outros assuntos de interesse para
a vida do clube. A Direção tomou a palavra tendo efetuado um balanço positivo relativamente
ao ano de dois mil e seis, destacando-se as prestações dos atletas, consolidação financeira,
participação nas Tasquinhas de Vermoil, da Tripla-Légua e o novo formato preconizado para os
cartões de sócio. O sócio Júlio Cunha levantou a questão de o clube não dispor atualmente de
estandarte/bandeira. A Direção assumiu o compromisso de adquirir um novo conjunto de
bandeiras, questionando sobre a existência das antigas bandeiras.
Não havendo mais nada de importante para ser discutido, o senhor presidente deu a
Assembleia por encerrada às vinte e duas horas e quinze minutos.
Compuseram a Mesa e vão assinar:
Eugénio Branco Mendes, presidente da AG – (assinatura)
Jorge Manuel Ferreira, secretário da AG – (assinatura)
Luís Agostinho Ribeiro, secretario da AG – (assinatura)

