ANAHP
Associação Nacional Árbitros
de Hóquei em Patins

ATA AVULSA Nº. 2 - 2019

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezanove, pelas vinte
e uma hora e trinta minutos, o presidente da assembleia geral deu por
iniciada a assembleia geral extraordinária agradecendo á Associação de
Patinagem do Minho pela cedência das instalações.
Depois da contagem dos sócios presentes que ás vinte e uma horas era
de dezasseis sócios e ás vinte e uma e trinta minutos era de dezassete
sócios presentes o presidente colocou em discussão a seguinte ordem de
trabalhos:
1- Votação para eleição dos delegados representantes da Anahp, nos
termos do disposto do artigo 26º e 29º do Regulamento eleitoral da
FPP, para a Assembleia Geral da FPP, referente ao ano de
2018/2019
A) - Cinco Delegados Permanentes
B) - Cinco Delegados Suplentes.
Foram apresentados os seguintes elementos a serem votados:
DELEGADOS EFECTIVOS:
- RICARDO OLIVEIRA
- RUI TORRES
- PAULO RAINHA
- PAULO ALMEIDA
- PAULO CARVALHO
DELEGADOS SUPLENTES:
- JOAQUIM PINTO
- FLORINDO CARDOSO
- PEDRO SILVA
- JOSÉ PINTO
- CARLOS CORREIA
O presidente da mesa da assembleia leu os nomes dos delegados
apresentados, levou a votação.
A lista apresentada foi aprovada por unanimidade.
A lista presente passa a estar legitimada para representar a Anahp,
nas assembleias da FPP.
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2- Nomeação de um grupo de trabalho para revisão estatutária.
Foram apresentados os seguintes elementos a serem votados:
- Florindo Cardoso
- Pedro Silva
- Paulo Almeida
- Vera Fernandes
- José Pinto
O presidente da mesa da assembleia leu os nomes dos sócios
apresentados, levou a votação.
Os nomes apresentados foram aprovados por unanimidade.
Ficou deliberado que esta revisão dos estatutos terá de estar
finalizada para votação na próxima assembleia geral.
Presidente da mesa da assembleia propôs a introdução de um terceiro
ponto diversos na ordem de trabalhos, levou a votação e foi aprovado por
unanimidade.

3- Diversos
Neste ponto tomaram da palavra os seguintes sócios:
Agostinho Silva - Sugeriu só sócios em que sejam árbitros no ativo e
árbitros licenciados, novo tipo de cotização e a retirada do artigo 107º
do REAHP.
Ricardo Oliveira - Na sua opinião o tipo de cotização seria uma cota
anual para não haver diferenças de árbitros que descontam mais que
outros. Só quem tiver as cotas pagam é que poderá estar presente nas
assembleias da ANAHP.
- Com parte do dinheiro retido pela FPP informou que a
ANAHP irá vestir, com roupa de passeio, todos os árbitros nacionais
estendidos também aos árbitros regionais, mas neste caso ainda está
em discussão pela direção.
Paulo Carvalho - o caso dos árbitros licenciados que deixas de
descontar os 10% e continuam a ser sócios da ANAHP. Estes deveriam
de pagar uma cota anual.
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Florindo Cardoso - Não concorda em vestir os árbitros regionais no
caso de os árbitros nacionais continuarem a descontar os 10%. Se
passar a uma cota anual todos têm os mesmos direitos.
- Pediu que fosse enviada á nova comissão eleita para
revisão dos estatutos os atuais estatutos. Paulo Rainha ficou de fazer
chegar via email os atuais estatutos.
Miguel Torres – Sugeriu que a ANAHP fosse mais divulgada ou
apresentada aos novos árbitros para que estes conheçam qual a
finalidade desta associação.
Joaquim Pinto – Sugeriu que fosse efetuada uma assembleia
extraordinária para aprovação dos novos estatutos para que na
próxima assembleia geral em setembro só estará presente os sócios
pagantes.

Presidente da mesa de assembleia agradeceu a todos os sócios por ao
longo deste tempo não se terem manifestado estarem contra esta direção
não terem feito nada em prol dos associados pelo motivos de o dinheiro
que está retido na FPP ter ajudado esta na sua parte financeira e pelo
estado de saúde muito grave que o presidente da direção enfrentou.

Logo de seguida o presidente da mesa da assembleia ás vinte e duas
horas e trinta minutos deu por encerrada a assembleia extraordinária.

--------------------------------------Joaquim Pinto
(Presidente Mesa Assembleia)
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----------------------------------Carlos Tadea
( Secretário )
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