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MAG - Assembleias Gerais de 18/09/2021

Assembleias Gerais do CCL

realizadas em 18 de setembro de 2021

No passado dia 18 de setembro de 2021 realizaram-se, na Voz do OperÃ¡rio, em Lisboa, as duas Assembleias Gerais
OrdinÃ¡rias que tinham sido adiadas, em dezembro (2020) e em marÃ§o (2021), devido Ã Covid-19 e, consequentemente,
Ã s regras impostas pela DireÃ§Ã£o Geral de SaÃºde, que implicaram mudanÃ§as significativas no nosso quotidiano
pessoal, profissional e associativo. A primeira Assembleia destinava-se Ã ApreciaÃ§Ã£o, DiscussÃ£o e VotaÃ§Ã£o do Plano
de Atividades e OrÃ§amento para o ano de 2021 e a segunda Ã ApreciaÃ§Ã£o, DiscussÃ£o e VotaÃ§Ã£o do RelatÃ³rio e
Contas referente ao exercÃ-cio de 2020. Como se pode ver pelas imagens, as Assembleias foram concorridas e as
intervenÃ§Ãµes sobre os assuntos em discussÃ£o foram mÃºltiplas como o atestam as atas nÂº 27 e 28, jÃ¡ disponibilizadas
no sÃ-tio do Clube. A todas as questÃµes respondeu o Presidente do Conselho Diretivo, Companheiro LuÃ-s Duarte, tendo
em conta e realÃ§ando este perÃ-odo tÃ£o atÃ-pico que universalmente estamos a viver e que constituiu e constitui ainda
um verdadeiro desafio ao Ã“rgÃ£o de GestÃ£o do nosso Clube, o Conselho Diretivo.

Relativamente ao Plano de Atividades e OrÃ§amento para 2021 antes da votaÃ§Ã£o estavam inscritos 125 SÃ³cios e 83
representados, num total de 1507 votos. ApÃ³s o escrutÃ-nio o documento foi aprovado por maioria, com 1220 votos a
favor 240 votos contra e 47 abstenÃ§Ãµes.

No que se refere ao RelatÃ³rio e Contas de 2020, a Assembleia contava com 134 SÃ³cios inscritos e 84 representados,
num total de 1546 votos e foi o mesmo aprovado por maioria com 1285 votos a favor, 232 votos contra e 29 abstenÃ§Ãµes.

Lamento, e apesar de algumas opiniÃµes contrÃ¡rias, que a afluÃªncia de SÃ³cios tenha sido menor do que na Ãºltima
Assembleia Geral de 30 de Setembro de 2020 (3Âª feira pelas 20h30m) onde estiveram presentes 164 SÃ³cios inscritos
e 100 representados, num total de 1778 votos.

Ã‰ tempo dos SÃ³cios do CCL refletirem, seriamente, sobre a importÃ¢ncia da sua presenÃ§a no ato mais importante da
vida do Clube. Nas Assembleias apresentam-se, discutem-se e votam-se os assuntos de maior relevÃ¢ncia para o
presente e futuro do Clube de Campismo de Lisboa, tal como consta no Artigo 35Âº dos Estatutos do CCL. Tristemente
assiste-se a â€œdebatesâ€• sem qualquer base estatutÃ¡ria, a insinuaÃ§Ãµes e quantas vezes a falsas afirmaÃ§Ãµes nas rede
sociais. Ora, o Ãºnico sÃ-tio que se constitui como sede prÃ³pria para que os SÃ³cios questionem e usem da palavra sÃ£o
as Assembleias Gerais. Aos que nÃ£o comparecem nas Assembleias mas utilizam as referidas redes sociais como meio
de instalar a dÃºvida e o caos sÃ³ posso apelidar de â€œguerreiros do teclado na sombraâ€•. Desde que tomei posse como
Presidente da Mesa da Assembleia, deliberei, com a entÃ£o equipa, conferir, para alÃ©m da Ordem de Trabalhos, um
perÃ-odo de 30 minutos para que os SÃ³cios usem da palavra sobre qualquer tema associativo, assim nÃ£o se
compreendem tais atitudes. Venham as crÃ-ticas construtivas e teremos um Clube melhor!

Mesa da Assembleia Geral
http://www.clubecampismolisboa.pt/j10ccl
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