LISTA K
Lista candidata ao CONSELHO FISCAL do Clube Português de Canicultura

O Porquê
A nossa candidatura baseia-se na procura de um CPC credível, cada vez mais
competente, transparente e que granjeie o respeito dos sócios, entidades
oficiais, e dos cinófilos em geral.
Assim, reunimos um grupo de 3 elementos, que à partida têm capacidade,
vontade e disponibilidade, para se alcançarem esses objetivos.
Esta escolha teve em conta o facto de acreditarmos:
- Que as organizações só têm sucesso, quando têm pessoas com formação e
experiencia adequada para as tarefas que se propõem desempenhar.

A Composição e Competências

Presidente - Pedro Luís de Sousa Sanches Delerue, com Formação em Gestão
e Administração de Empresas pela UCP.
Consultor em contabilidade analítica, controlo de custos, organização e
estratégia e gestão financeira.
Membro técnico do conselho fiscal e da equipa que anteriormente instalou no
CPC a contabilidade de forma organizada e no sistema oficial, bem como a
implementação do IVA.
Como canicultor, é o detentor do afixo Quinta D'Abroeira, há 40 anos, com
mais de 200 títulos de campeões desde a Rússia até a Argentina, com mais de
500 vitórias em grupos e mais de 100 BIS e 38 títulos de campeões da Europa
ou do Mundo em 6 raças diferentes.
Responsável pela restruturação e redação do novo estalão do Cão da Serra
D'Aires.
Fundador e presidente dos Clubes das Raças Teckel, Cão da Serra D`Aires e
Bulldog Inglês.
Juiz All Round, julgou nos 5 continentes e nomeadamente em campeonatos da
Europa e do Mundo.
Presente em muitas das mais importantes exposições do mundo, onde teve a
honra de julgar vários BIS.

Vogal - Francisco Alberto Teixeira Torres de Mascarenhas, Consultor e adviser
de gestão estratégica e organizacional em diversas empresas multinacionais.
Canicultor ligado a criação da raça Schnauzer miniatura, com o afixo
Redninnos.
Comissário de ring.
Membro de um anterior Concelho Fiscal do CPC e principal técnico da equipa
responsável pela restruturação financeira e estrutural do Clube.
Vogal - Homero Gonçalves Videira, criador da raça Bullmastiff, com o afixo
Casa da Pedra Bela e Presidente do Clube Português do Bullmastiff.
Reconhecido empresário e gestor nas áreas da Hotelaria e Restauração.

O Propósito
Estes elementos propõem-se dar cumprimento às funções estatutárias e que
legalmente estão cometidas ao conselho fiscal do CPC:
1 – Colaborar com a direção para uma gestão transparente, credível e
profissional, que mantenha o CPC numa condição financeira saudável e os
sócios cada vez mais informados e envolvidos em torno destes objetivos;
2 – Na prossecução destes objetivos irá este órgão utilizar a capacidade e
experiencia técnica dos seus elementos, na procura de se obter um resultado
superior das analises e pareceres de tesouraria, financeiros e contabilísticos a
apresentar a direção e aos sócios;
3 – Apoiar a todo o momento a direção na melhoria da gestão financeira, no
cumprimento do orçamento e controlo de custos do CPC e nas apresentações
contabilísticas;
4 – Verificar e analisar os documentos e a classificação contabilística dos
mesmos, alertando a direção para quaisquer eventuais anomalias detetadas;
5 – Promover a apresentação dos elementos contabilísticos anuais obrigatórios
de forma tecnicamente correta e legal, bem como dar uma informação aos
sócios sempre que solicitada, de forma compreensiva e integral quando tal se
justifique;
6 – Elaborar o parecer do conselho Fiscal sobres o relatório e contas
apresentado pela Direção.

Por uma canicultura cada vez mais evoluída, abrangente e atraente.

