ATA nº 39
Aos vinte e cinco dias de janeiro do ano de dois mil e dezassete, reuniram-se em Assembleia
Geral os Corpos Socias do Atlético Clube de Vermoil. Como à hora marcada não se encontrava
presente a maioria dos sócios foi a mesma adiada por mais uma hora (21h30).
Pela hora marcada foi iniciada a Assembleia dando voz ao senhor presidente da Direção que
passou a apresentar o ponto nº 1 da Ordem de Trabalhos: Relatório de Contas do ano de 2016.
Depois de discutido foi aprovado por unanimidade o RC com um saldo negativo de 3.530,25 €,
resultante de um total de 31.016,33 € de receita para um total de despesa de 34.546,58 €. O
presidente da Direção chamou a atenção, porém, para o déficit que vem sendo constante e
esmifra o fraco pecúlio do clube. É necessário conseguir novas receitas. Nuno Marques
chamou a atenção para os elevados gastos com a fisioterapia (1.887,98 €), sendo que da
Clifipom o custo é menor do que na Policlínica. Deve proceder-se a mudança de local de
tratamento dos atletas. Seguidamente foi apresentado o Plano de Atividades para o ano de
dois mil e dezassete pelo próprio presidente da Mesa da AG. Como ninguém apresentasse
qualquer objeção, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Seguiu-se o período de discussão
de outros assuntos. O presidente da Direção começou por propor à Assembleia a nomeação de
mais um membro para a Direção: Pedro Larcher Freire. Dados os valores e apoio que o
anunciado sócio já tem proporcionado ao ACV, foi a proposta levada a eleição, com aprovação
por unanimidade. Assim, Pedro Freire passará afazer parte da Direção como vogal.
Pelas vinte e duas horas e trinta e sete minutos, não havendo mais nada a discutir, foi a
Assembleia dada por terminada.
Compuseram a Mesa e vão assinar:
Alfredo António dos Santos, presidente da AG – (assinatura)
Júlio Gaspar da Cunha, secretária da AG – (assinatura)
Eugénio Branco Mendes – (assinatura)

3º Vogal da Direção: Pedro Larcher Freire, sócio nº 421 – (assinatura)

