ACTA DA ANAV
Ao dia nove de dezembro do ano de dois mil e dezassete, reuniu
os associados da Associação Nacional de Atletismo Veterano em
Assembleia Geral Ordinária na sede social sita no Largo da
Alagoa, 15B em Linda-a-Velha, sob a presidência do associado
Leonel de Carvalho, Presidente da Assembleia Geral, da ANAV.
Pelas dezasseis horas e quarenta e cinco minutos, deu-se inicio a
assembleia.
1 – Leitura da acta pelo secretário António da Silva. O Presidente
pôs a votação da mesma, com os seguintes votos:
A favor 37, contra 0 e abstenção 3, tendo sido aprovada por
maioria.
2 – Passando-se ao segundo ponto da ordem de trabalhos:
Apresentação, discussão e votação do plano de actividades para
o ano de dois mil e dezoito. O Presidente da Assembleia Geral
deu a palavra ao Presidente da Direcção Luis Jesus para fazer a
apresentação e que foi feito e exaustivamente. Informou ainda
que Michele e Gonçalo passarão a colaborar com a direcção na
gestão do facebook e site da ANAV.
De seguida passou-se à discussão tendo tomado a palavra o
Leonel de Carvalho e Ricardo Lemos sobre a realização do
pentatlo em conjunto com o campeonato nacional de pista
coberta. Tomaram ainda a palavra Rui Santiago, José Piçarra,
Carlos Gonçalves e Rafael sob o plano de actividades.
O Presidente pôs à votação o plano de actividades que foi
aprovado por unanimidade.
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3 – Passou-se de seguida à apresentação, discussão e votação do
orçamento para o ano de dois mil e dezoito. Tomou a palavra
Luis Jesus, para fazer a apresentação. Passando-se à discussão do
mesmo tomou a palavra Carlos Gonçalves para questionar a
despesas e receitas para a participação nos campeonatos
mundial e europeu, tendo ainda o José Piçarra questionado
quem paga a taxa de inscrição. O Presidente da Direção Luis
Jesus esclareceu.
O Presidente do Conselho Fiscal, apresentou o parecer do
conselho fiscal, sobre o plano de actividades e orçamento para o
ano 2018.
O Presidente da AG, pôs o orçamento à votação tendo o mesmo
sido aprovado por unanimidade.
4 – Assuntos diversos:
O Presidente da Direcção, Luis Jesus informou que o Vicepresidente Paulo Castro, tinha pedido a sua demissão o que foi
aceite tendo propôs-to para ocupar o seu lugar o vogal suplente
Alberto Maravilha. Os associados Leonel de Carvalho, Ricardo
Lemos e José Piçarra teceram algumas considerações positivas
sobra o nome proposto.
Posto à votação foi aprovado por unamidade.
Carlos Gonçalves tomou a palavra para chamar a atenção para a
necessidade de haver um fisioterapeuta para acompanhar a
representação portuguesa no estrangeiro, também há
necessidade do acompanhamento dos atletas mais velhos.
Ricardo Lemos, deu como exemplo o acompanhamento do
Adriano Gomes.
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António da Silva, propôs em minuto de silêncio e um voto de
louvor ao falecido atleta Eduardo Martinho o que foi aceite e
cumprido.
Ricardo Lemos, chamou a atenção para o cumprimento dos
estatutos, sobre o atleta e dedicação do ano, devendo haver um
regulamento para a atribuição dos mesmos.
Inês Arrenega chama a atenção para o uso dos emails e
facebook.
Luís de Jesus esclareceu
António da Siva esclareceu a cedência da administração do
facebook para a esfera da direção da ANAV.
Jorge Carvalho, fez sugestões sobre os regulamentos e gestão do
site, recomendou que não haverá alterações ao orçamento, os
dois novos elementos a colaborar com a Direção são a título
gracioso, chamou ainda a atenção que o Rafael recebeu do
Carlos Gonçalves a administração do site.
Luís de Jesus respondeu às questões levantadas agradecendo o
trabalho do Jorge Carvalho.
José Neves e Ricardo Lemos falaram sobre os equipamentos.
Helena Carvalho, falou sobre a posição/ideia da EMA, sobre a
organização dos veteranos.
Luís de Jesus ainda informou que a partir do próximo ano o
pagamento das quotas será através do site da ANAV.
Nada mais havendo a tratar deu o Presidente da AG, por
encerrada a Assembleia Ordinária pelas 18H40.
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