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ACTA N.019/2019

Aos vinte e sete dias do mês de l/arço, do ano de dois mile dezanove, pelas 19:30 horas, realizou-

se na sua sede, sita à Rua do \risconde, n07, freguesia e concelho da Ribeira Brava (Madeira) a

décima nona reuniäo da Assembleia Geral Ordinária da ADBRAVA - Associaçäo de

Desenvolvimento da Ribeira Brava, contribuinte n0 508969174

Estiveram presentes os membros, devidamente convocados nos termos estatuários e que a seguir

se referenciam

Presidente - António Pereira Neto-------

Suplente - Maria Natália Abreu Rrdrigues

Secretária - Lúcia Patrícia Faria Sousa

0 que permite a constituiçäo da Assembleia Geral, com dispensa de formalidades prévias, nos

termos do artigo cinquenta e quatro do Código das Sociedades Comerciais, tendo a seguinte ordem

de trabalhos

1-Discussão e aprovaçäo do relat'5rio de atividades de 2018;

2- Discussão e aprovação do relaiório de gestão e contas de 2018;

3- Outros assuntos do interesse da associaçä0,--------

A reunião iniciou-se com o prineiro ponto da Ordem de Trabalhos, discussäo e aprovaçäo do

relatório de atividades de 2018, que depois de ter sido devidamente apreciado e discutido, a

presidente colocou-o à votaçäo tendo sido aprovado por unanimidade

No segundo ponto da Ordem de Trabalhos procedeu-se à apresentaçäo das contas do exercício

findo a trinta e um de Dezembro de dois mil e dezoito, que depois de terem sido devidamente

apreciadas e discutidas, foram postas à votaçäo tendo sido aprovadas por unanimidade

Passado æ terceiro ponto da Ordem de Trabalhos foi dada a palavra à Presidente da Direção que

agradeceu a todos os que têm colaborado com a associaçäo para a concretização dos seus

projetos.

Retomada a palavra o presidente da mesa elogiou o trabalho desenvolvido pela ADBRAVA desde a

sua criaçäl e da importância dos seus inúmeros projetos que têm vindo a ser desenvolvidos,

destinados às famílias dos Concelhos de Ribeira Brava, Ponta do Sol e Calheta, Chegado ao fim

desta intervençäo, nenhum dos associados presentes solicitou o uso da palavra pelo que, nada
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mais havendo a tratar, sendo 20:30 horas foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata

que depois de lida e posta à votação foi aprovada por unanimidade e vai ser assinada pelos

membros que a presidiram e secretariaram,
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