ATA Nº 42

Aos seis de Dezembro de dois mil e catorze, pelas catorze horas e trinta minutos reuniu nas sede
instalações do Instituto Português do Desporto e Juventude sito na Rua Dr. Manuel Cardona em
Vila Real, a sua Assembleia Geral, estando presentes os seguintes Associados, Valpaços
Aventura Bike representado pelo Senhor Carlos Manuel Rodrigues Pessoa;Britibike,
representado pelo Senho Jose Manuel Bastos; Clube Caça e Pesaca do Alto Douro
representado pelo Senho Manuel Jose de Almeida Barros;Creative Moto/Beneton Sisley/CTM
VPA representado pelo Senhor Francisco Jose carvalho Fernandes; Grupo de Cicloturismo
Bilabiker´s representado pelo Senhor Paulo Nóbrega; Btt Clube de Chaves representado pelo
Senhor Mário Barrocas; CDC Faiões representado pelo Senhor António Anes, Clube de
Ciclismo de Montalegre/Acacio da Silva representado pelo Senhor Albino Rebelo; Associação
de Ciclismo e BTT Senhora da Graça representado pelo Senhor João Lopes; Clube de Ciclismo
de Vila Real representado pelo Senhor Hélder Manuel Dias Figueira; Grupo de Cicloturismo de
Constantim representado pelo Senhor Jaime Ledo Rodrigues Alves, estando todos creditados
para o ato. O Presidente da mesa da Assembleia abriu a sessão tendo passado à leitura da ata
da reunião anterior que de seguida foi posta a votação tendo sido aprovada por
unanimidade. Pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, foi lida a ordem de trabalhos
que e constituída pelos seguintes pontos; Ponto Um – Discussão de assuntos de interesse da
modalidade e da Associaçao ; Ponto Dois – Retificaçao e Aprovaçao do Regulamento Interno
da Associaçao ; Ponto três; - Discussao e aprovação do Plano e Orçamento para o ano de Dois
Mil e Quinze ; Ponto Quatro – Aprovaçao do Calendário Regional; Ponto Cinco – Eleiçao dos
Novos Corpos Gerentes da Associaçao Regional de Ciclismo de Vila Real para o bienio
dois mil e quinze, dois mil e dezasseis; Ponto Seis; - Entrega de Trofeus aos Campeões da
Taça e Open Regional de Maratonas XCM da Associaçao Regional de Ciclismo de Vila Real
da época dois mil e catorze. O Presidente da Mesa da Assembleia deu inicio aos Pontos a
Palavra ao Senhor Presidente da Direcçao para prestar esclarecimentos aos Delegados dos
Clubes presentes. Depois de todas as informações prestadas pela Direção O Senhor
Presidente da Assembleia Geral passou ao Ponto Um -Discussão de assuntos de interesse
da modalidade e da Associação Regional de Ciclismo de Vila Real; Depois de o Presidente da
Direção explicar aos presentes tudo sobre a vida associativa, ate ao momento dando
explicações aos delegados dos clubes presentes sobre as filiações para a época dois mil e
quinze, não havendo nada a opor por parte dos Delegados presentes, passou-se ao Ponto
dois; Retificação e Aprovação do Regulamento Interno da Associação Regional de Ciclismo
de Vila Real; De imediato foi posto a votação tendo sido aprovado por unanimidade. De seguida
passou-se ao Ponto três; - Discussão e aprovação do Plano e Orçamento para 2015; Tendo o
mesmo sido posto a votação e sido aprovado por unanimidade. De seguida passou-se ao
ponto Quatro; Aprovação do Calendário Regional; O Delegado do MondimBike solicitou a mesa
a inclusão de uma prova de estrada a incluir no Campeonato Regional de Estrada da
Associação Regional de Ciclismo de Vila Real, denominada Subida a Piedade no dia um de
Agosto de dois mil e quinze em Mondim de Basto. O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral deu a palavra ao Presidente da Direção tendo este aceitado a proposta e sido posta
a votação por parte dos Clubes presentes tendo sido aprovada por unanimidade bem
como o calendário Regional para a época de dois mil e quinze. De seguida passou-se ao
Ponto Cinco; Eleição dos Novos Corpos Gerentes da Associação Regional de Ciclismo de Vila

Real para o biénio Dois Mil e Quinze, Dois Mil e Dezasseis; O Presidente da mesa perguntou
aos presentes se alguém estava ou tinha uma lista candidata para ser votada para a eleição
dos novos corpos gerentes para o biénio Dois Mil e Quinze, Dois Mil e Dezasseis, Como não
obteve resposta por parte dos presentes, convidou o Presidente cessante a candidatar-se a
presidência da Associação Regional de Ciclismo de Vila Real, o qual aceitou, Assim procedeuse a votação tendo sido aprovada por unanimidade a eleição aos órgãos Sociais Tendo O
Presidente Eleito afirmado de que iria informar os elementos da sua direção na próxima
Assembleia Geral da Associação Regional de Ciclismo de Vila Real a realizar neste local
no dia dezassete de Janeiro de dois mil e quinze pelas catorze horas e trinta minutos, os
elementos da Mesa da Assembleia Geral, Concelho Fiscal e Concelho Jurisdicional e de
Arbitragem deverão manter-se pelo que na próxima assembleia deverão tomar posse dos
seus cargos . De seguida passou-se ao Ponto Seis; - Entrega de Trofeus aos Campeões da
Taça e Open Regional de Maratonas XCM da Associação Regional de Ciclismo de Vila Real
da época Dois Mil e Catorze;- Apos a entrega de trofeus aos atletas da Taça e Open
Regional de Maratonas XCM época Dois Mil e Catorze, na qual esteve presente o Digníssimo
Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo Delmino Pereira. Não havendo mais
assuntos a tratar e sendo dezoito horas e trinta minutos, deu-se por concluída a sessão que vai
ser assinada pelos presentes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberaçao – Aprovaçao por unanimidade-------------------------------------------------------------------Por não haver outros assuntos a tratar deu-se por encerrada a reunião
da qual se lavrou a presente ata que depois de lida em voz alta e achada conforme vai ser
assinada pelos elementos presente na mesa da Assembleia---------------------------------------------------------------O Presidente
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