ATA Nº 4
No dia vinte e quatro de Novembro de dois mil e dezassete, pelas vinte e duas horas, meia
hora depois da hora marcada, pela ausência de quórum, de acordo com o número um do artigo
vigésimo quarto do regulamento estatutário da associação, na Avenida António Serpa, nº 26 –
4º Dtº em Lisboa freguesia de Avenidas Novas, concelho de Lisboa, distrito de Lisboa,
reuniram em Assembleia Geral Eleitoral os associados da Associação designada por
ASSOCIAÇÃO CABRA CEGA, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1 – Pontos antes da ordem do dia;
Ponto 2 – Apresentação e Votação do plano de atividades e Orçamento para o ano de 2018;
O presidente da mesa da Assembleia Geral, Rui Pereira assumiu a presidência da assembleia,
tendo dada por aberta a sessão.
Entrando no ponto 1 da ordem de trabalhos, foi lida e assinada a ata da última assembleia
geral, depois o presidente da mesa Rui pereira informou o recebimento de carta de pedido de
representação da associada Cláudia Bico pelo associado pedro Nogueira ao abrigo do número
três do artigo vigésimo sexto do regulamento estatutário da Associação Cabra Cega (carta
anexa a esta ata). Nada mais havendo a tratar neste ponto passou-se ao ponto 2 da ordem de
trabalhos.
Foram explicados pelo presidente da direção Pedro nogueira e pelo tesoureiro da direção
Ricardo Nogueira os pontos principais do plano de atividades e do orçamento propostos para o
ano vindouro de 2018 e proposto a votação conjunta do plano e orçamento de atividades da
associação para o próximo ano de 2018 (documento esse em anexo à presente ata). Após
leitura e votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade.
De seguida foi dada a palavra ao presidente da direção Pedro Nogueira que colocou em
debate alguns pontos de interesse de todos os associados.
Falta de espaço (sede) e algum financiamento, pelo que se enunciou algumas ideias das quais
poderiam resultar boas campanhas de angariação de associados, como também dar a
conhecer os objetivos da associação, sendo um deles a continuação da defesa dos direitos das
pessoas com deficiência.
Assim e como já se tem feito, a associação continuará a usar a rede social facebook, enquanto
não tem a sua página oficial concluída, para divulgar e dar a conhecer o que se fala a nível
nacional e internacional sobre esta temática. Ainda sobre o problema da sede, evidenciou-se
que sem a mesma será muito difícil poder fazer atendimento e aconselhamento a todos os que
nos procurem, mas que não tendo atividades regulares se poderá ir pedindo apoio às mais
diversas instituições para cedência de espaços para atividades pontuais que vão dando
visibilidade à associação e permitindo o apoio àqueles que nos procurem.
Pensou-se e debateu-se a dificuldade em conseguir o estatuto IPSS para a associação, nas
presentes condições.
Não tendo certeza de conseguir classificação na candidatura ao BPI capacitar com o projeto
TIC-TAC, uma das próximas metas da associação será o desenvolvimento de atividades
lúdicas informais com integração das Conversas de Curral de modo a divulgar a associação.
As Conversas de Curral servirão de local de debate informal de ideias entre vários
interlocutores, em diversos locais, onde se procurará a sensibilização para inclusão social.
Ficou assim já pensada uma atividade deste tipo para Janeiro, que o associado Rui Pereira se
prontificou a organizar, Uma de maior destaque para celebração do segundo aniversário da
associação no fim-de-semana que preceda o dia dezoito de Maio, que a direção irá organizar e
outras a calendarizar. Toda a assembleia interveio com ideias construtivas e constatou-se que
muito ainda há a fazer para se mudar os olhos da sociedade. O associado Rui Pereira solicitou
que o presidente da direção, Pedro nogueira, vá marcando datas para que os mesmos
conjuntamente com outros interessados se reúnam para desenvolvimento do site oficial da
Associação Cabra Cega.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia Geral encerrou a sessão pelas vinte e
três horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de Novembro de dois mil e dezassete, dando
por concluídos os trabalhos desta Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, após lida
e aprovada, vai ser assinada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral – Rui Pereira, e
pelos dois membros cooptados para esta reunião, a saber: o presidente do Conselho Fiscal –
Francisco Nogueira e o tesoureiro da Direção – Ricardo Nogueira.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

