Acta nº 2
Aos doze dias do mês de Outubro de dois mil e cinco, pelas vinte horas reuniram-se em
assembleia geral na sede da associação desportiva e recreativa, em Rio de Moinhos,
Casal de Cima, vinte cinco associados do clube de caça e pesca amigos do campo e da
floresta, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto I – eleição dos novos corpos sociais da associação.
II – aprovação dos estatutos da associação.
III – discussão e ou aprovação do regulamento interno.
IV – outros assuntos.

Antes de começar os pontos da ordem de trabalhos, a comissão instaladora informou
todos os presentes de todos os passos tomados pela mesma até a constituição da
associação, bem como a sua situação financeira, e os futuros projectos de caça.
Seguidamente leu-se a escritura da constituição da associação realizada no dia seis de
Outubro de dois mil e cinco, por dois associados.

No ponto I da ordem de trabalhadores, perguntou-se á mesa se havia alguma lista
concorrente aos órgãos sociais da associação, na qual não houve resposta, seguidamente,
a comissão instaladora apresentou a seguinte lista:
Assembleia geral. Presidente – Augusto Carvalho Dias
Secretário – António Figueiredo Correia Carvalho
Secretário – Bernardino Fernandes Figueiredo

Direcção . Presidente – Paulo Alexandre Rodrigues Frias
Vice-Presidente – Sebastião Ferreira Figueiredo
Secretário – José Luís de Figueiredo Carvalho

Tesoureiro – Sérgio Manuel Figueiredo Almeida Cabral
2º Secretário – Elias Sousa Saraiva
1º Vogal – Armando Ferreira Almeida
2º Vogal – Sílvio Carvalho Santos

Conselho fiscal . Presidente – Anselmo Gomes Pedro
Secretário – Fernando Monteiro Moreira
Relactor – António Amaral Almeida

A qual foi aprovada com os votos todos a favor, estes novos corpos sociais tomam posse
a partir deste momento, ficaram ainda delegados todos os poderes da direcção para
poder assinar qualquer documento, esta eleição será até ao mês de Março de 2008,
seguidamente com eleições em cada dois anos, só serão interrompidos com uma
convocação de nova assembleia pedida por um mínimo de dez associados para a
dissolução da mesma.
No Ponto II da ordem de trabalhos, foi aprovada por maioria os estatutos da associação
que passam a vigorar a partir deste momento.
No Ponto III da ordem de trabalhos, leu-se todos os pontos do regulamento interno onde
constam todos os direitos e deveres dos associados, assim como os valores de jóia e
quota a pagar por cada associado, que passo a citar:
Jóia – 100 (cem) euros, pagos até trinta de Novembro de 2005, por cada associado.
Quota – Quarenta euros, pagos até final de Março de 2006, por cada associado.
Ficou aprovado também que os associados não caçadores, pagarão apenas a quota anual,
este regulamento ao fim de debatidos todos os pontos mais importantes ficou aprovado
por maioria dos associados.
No Ponto IV da ordem de trabalhos, a nova direcção informou todos os associados dos
projectos da caça futuros, bem como a área pretendida e seus custos do projecto, esta
acta foi secretariada por José Luís Figueiredo Carvalho, e vai ser assinada por todos os
corpos sociais da associação, com o nome “Clube de caça e pesca amigos do campo e da
floresta”.

