Ata AG-E nº 2/COC/2017 –
23/09/2017
No dia vinte e três do mês de setembro de dois mil e dezassete, pelas nove horas, realizouse a sessão da Assembleia-geral extraordinária na sede do Comité Olímpico Caboverdiano, sito Achada Santo António, Travessa Pierre de Coubertain nº 1, cidade da Praia,
República de Cabo Verde. Verificada a presença e a confirmação de dez membros, sendo
estes: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Associação Regional de Judo de Santiago Sul: João Paulo Spencer;------------------------Federação Caboverdiana de Andebol: Nelson Martins;----------------------------------------Federação Caboverdiana de Atletismo: Alfredo Lima; ----------------------------------------Federação Caboverdiana de Basquetebol: Mário Correia;-------------------------------------Federação Caboverdiana de Boxe: Flávio Furtado;---------------------------------------------Federação Caboverdiana de Ginástica: Lizandra Varela;--------------------------------------Federação Caboverdiana de Voleibol: António Rodrigues;-----------------------------------Federação Caboverdiana de Tenis: José Almada Dias; ----------------------------------------A Federação Cabo-verdiana de Taekwondo, Karaté, e Futebol não se fizeram representar
na assembleia.-----------------------------------------------------------------------------------------

Após a confirmação do quórum, pelo senhor secretário-geral, Serge Santos, deu-se inicio
a apresentação da ordem do dia:------------------------------------------------------------------PONTO 1 – Leitura e votação da ata da assembleia-geral nº 1/2017; --------------------PONTO 2 – Processo e marcação das eleições do COC/17; -------------------------------PONTO 3 – Diversos;----------------------------------------------------------------------------Após a leitura da ata da assembleia-geral realizada anteriormente, pelo secretário-geral
do Comité Olímpico, Serge Santos, esta foi de seguida submetida a votação e foi aprovada
por todas as federações presentes (Andebol, Atletismo, Basquete, Voleibol, Ténis) e a
associação de Judo.---------------------------------------------------------------------------------Em seguida, o secretário-geral passou a palavra à senhora presidente do Comité Olímpico
Filomena Fortes, e esta por sua vez expôs para análise os documentos com os nomes a
integrarem a comissão de eleição do COC em Dezembro 17, informações essas que foram
submetidas ao sufrágio com votos favorável de seis federação e duas abstenções da FC
Ginástica e FC Boxe por terem chegado atrasados.

Foi salvaguardado ainda nesta questão pelo presidente da FC Voleibol que a federação
irá se inteirar mas sobre a questão de forma a melhor se posicionar sobre ela. Uma vez
aprovados e discutidos os planos traçados nos dois primeiros pontos supracitados, deu-se
por aberta as discussões do terceiro ponto -“Diversos”.
No terceiro ponto a presidente, falou sobre o Seminário dos secretários-Gerais da
ANOCA que irá decorrer na Ilha do Sal, cidade de Santa Maria, entre os dias 12 a 14. O
presidente da federação de Voleibol, António Rodrigues, pediu a intervenção do COC,
junto da zona II da ACNOA relativamente ao torneio de voleibol Baba Si, onde foi
respondido que já foram dados os primeiros passos neste sentido e também no que toca
ao torneio de ténis, e que o seminário da ilha do Sal será um espaço para estabelecimento
de mais contactos.
Nada mais havendo a tratar, pelas nove horas e quarenta e cindo minutos, deu-se por
encerrada a sessão, lavrando-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será
assinada em conformidade com os procedimentos regulares desta assembleia-geral do
Comite Olimpico. --------------------------------------------------------------------------------.

A presidente _______________________________________________________
O secretário-geral __________________________________________________
O concelho fiscal ___________________________________________________
A secretária-administrativa, ___________________________________________

