
Acta nº 4

Ao décimo nono dia do mês de Março de 2005, às catorze horas,  realizou-se no anfiteatro PA1 do
edifício  de pos-graduação  do  IST a quarta  Assembleia  Geral  Ordinária  da  ABIC devidamente
convocada pelo seu Presidente e com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Aprovação da acta da última Assembleia Geral(31/1/05)
2. Discussão e votação dos relatórios de actividades e contas de 2004
3. Outros assuntos 

Os membros da Mesa da Assembleia Geral, certificaram que esta foi validamente convocada e que
estavam presentes 18 sócios. Foi decidido que a mesma iniciaria os seus trabalhos às catorze horas
e trinta minutos pois à hora marcada não se encontravam presentes metade dos seus sócios.

Antes de se entrar no primeiro ponto da ordem de trabalhos e dado um dos membros da Mesa da
Assembleia  Geral não estava presente, o Presidente da mesa pediu à assembleia  um voluntário
para  completar  a  mesa,  tendo-se  disponibilizado  para  o  efeito  o  sócio  David  Aragão.  Esta
constituição da mesa foi aprovada por unanimidade.

PONTO  1)  Entrando-se  no  primeiro  ponto  da  ordem  de  trabalhos  foi  aprovada,  com  duas
abstenções, a acta da  terceira Assembleia Geral da ABIC realizada a trinta e um de Janeiro 2005
pelos sócios presentes 

PONTO  2) Entrou-se,  seguidamente,  no  segundo  ponto  da  ordem  de  trabalhos.  Após  breve
discussão resultou a aprovação por unanimidade dos relatórios de actividades e contas de 2004.

PONTO 3) Neste  ponto  foi  pedido  pelo Presidente  da Mesa  da Assembleia  Geral  que ficasse
registado em acta que os membros dos orgãos da ABIC, a saber: Direcção; Mesa da Assembleia
Geral  e  Concelho  Fiscal  não  auferem de  qualquer  rendimento,  que  a  ABIC  não  tem qualquer
empregado que aufira de salário e que tal como é referido no Artigo primeiro dos seus estatutos é
uma associação sem fins lucrativos.

Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral da ABIC deu por
encerrada a Assembleia Geral da qual, para constar, se lavra a presente acta:

A Mesa


