ATA NÚMERO SETE
No dia vinte de Janeiro de dois mil e dezanove, pelas dezasseis 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, no rés do chão, do número quatro, da Rua do Freixo, em
Sobral de Monte Agraço, freguesia e concelho de Sobral de Monte Agraço, distrito de Lisboa,
reuniram em Assembleia Geral os associados da Associação designada por ASSOCIAÇÃO
CABRA CEGA, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto um: Pontos antes da ordem do dia;
Ponto dois: Apresentação e votação do relatório de atividades e contas de dois mil e dezoito;
Ponto três: Deliberações sobre os corpos sociais e cooptação do Vice-Presidente da direção;
Ponto quatro: Elaboração de Plano e Orçamento para dois mil e dezanove;
Ponto cinco: Outros assuntos de interesse.
O presidente da mesa da Assembleia Geral, Rui Pereira, assumiu a presidência da assembleia,
tendo dada por aberta a sessão, passando a palavra ao presidente da direção, Pedro Nogueira,
entrando este no ponto um da ordem de trabalhos, informando que tinha recebido justificação de
ausência na assembleia dos seguintes Membros: Sandra Oliveira, Carlos Santos, João orlando,
Isabel Ramos e João de Deus.
Nada mais havendo a tratar neste ponto passou-se ao ponto dois da ordem de trabalhos onde o
tesoureiro, Ricardo Nogueira procedeu à apresentação do relatório de atividades e contas de
dois mil e dezoito, anexo à presente ata, sendo posteriormente o mesmo aprovado por
unanimidade após parecer favorável do presidente do Conselho Fiscal, Francisco Nogueira.
No ponto três da ordem de trabalhos, teve novamente a palavra o Pedro Nogueira que expôs a
vacatura do cargo de vice-presidente da Direção, situação já informada aos associados aquando
da receção do pedido de demissão por parte da vice-presidente Joana Martins. Foi, na
assembleia, feito o convite pelo presidente à associada Cláudia Neves para assumir o cargo
vago, o que foi pela mesma aceite. Ficou decidido por unanimidade que se iriam proceder aos
trâmites necessários de cooptação da Cláudia Sofia das Neves Bico para o cargo de vicepresidente da direção, regularizando a situação nas Finanças e Segurança Social, tomando a
mesma posse imediata.
No ponto quatro da ordem de trabalhos foram debatidos os pontos-chave para a elaboração do
plano e orçamento para o corrente ano de dois mil e dezanove, tendo ficado agendados os
seguintes eventos: Comemoração do 3º aniversário da associação a dezoito de Maio, com um
almoço e um café-concerto e a comemoração do dia internacional da pessoa com deficiência em
Dezembro. Continuaremos a participar, na medida do possível, nos eventos e ações para os
quais sejamos convidados que sejam benéficos ao cumprimento dos objetivos da associação,
bem como continuaremos o trabalho de procura de condições e projetos que contribuam para os
fins estatutários.
Devido à informalidade da Assembleia, foram sendo debatidos sem ordem ao longo da mesma
alguns pontos de interesse para a associação que relatamos no ponto cinco da ordem de
trabalhos, entre eles:
- Foi referida a necessidade de voltar a relembrar os associados com quotas em atraso para o
facto e que o texto do lembrete deve ser direto indicando que os associados que se inscreveram
e tiveram a sua inscrição aprovada serão excluídos no caso de não validarem a sua inscrição
com o pagamento da jóia de inscrição e quotas.

- O Pedro Nogueira informou que o convite para a palestra aos alunos com deficiência visual na
escola de referência para esta deficiência nas Olaias, tinha ficado sem efeito pois o proponente
do convite nunca mais comunicou.
- Foi ainda relembrada a necessidade dos flyers informativos da associação já falados há
algumas assembleias atrás, que a Ana Mafalda Serra e a Cláudia Neves irão tentar estruturar e
reescrever.
- Relembrado também o site da associação, onde o Pedro Nogueira informou que o mesmo está
a ter um melhor desenvolvimento com o site oculto que o Rui Pereira disponibilizou, tendo já
maior acessibilidade nos validadores automáticos e mais algumas páginas importantes como
uma que reúne os benefícios que as pessoas com deficiência podem usufruir e a legislação que
os enquadra, uma página para divulgação dos documentos oficiais da associação, (Atas,
Convocatórias, Planos, Orçamentos e Relatórios de Atividades e Contas), bem como algumas
melhorias nas já existentes. Espera em breve reunir com o Rui Pereira para acertar pormenores
finais gráficos e passar para o site oficial esta nova versão.
- Foi também informada a intenção de cancelar o cartão de débito da conta da associação, que
raramente é usado, de modo a evitar pagamento de anuidades do mesmo e uma possível
abertura de conta noutro banco, cujos serviços sejam mais acessíveis e económicos, com as
quais a concordância dos presentes foi unânime.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia Geral encerrou a sessão pelas
dezassete horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte de Janeiro de dois mil e dezanove,
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: a Secretária e o tesoureiro da Direção,
respetivamente, Ana Mafalda Serra e Ricardo Nogueira.

