MYOS – Associação Nacional Contra a Fibromialgia e Síndrome de Fadiga Crónica

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ACTA N.º 27
Folhas: 2
Anexos: 5

----- Aos trinta dias do mês de março de dois mil e dezanove, na sede da Myos, sita na Av. Santos
Dumont, n.º 67, 1º andar, na cidade de Lisboa, decorreu a Assembleia-Geral, com a seguinte ordem
de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 – Leitura e aprovação da acta da reunião da Assembleia anterior. --------------------------------------------- 2 – Eleição dos Corpos Gerentes Nacionais para o quadriénio 2019/2023. ------------------------------------ Conforme convocatória, pelas dezasseis horas e trinta minutos foram conferidas as presenças e
verificou-se que não se encontravam presentes ou representados metade dos sócios efectivos com
direito a voto, pelo que a Assembleia-geral reuniu em segunda convocatória às dezassete horas e seis
minutos, com onze sócios efectivos presentes. ------------------------------------------------------------------------------ A Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Inês Afonso Lopes, sócia n.º 3, saudou os presentes
iniciando os trabalhos tendo como 1ª Secretária da Mesa, Íris Matos, sócia n.º 387. Solicitou-se a
presença de um sócio para preencher o lugar de 2ª Secretária da Mesa, tendo-se apresentado a sócia
nº1851, Helena da Silva Mota para preencher essa posição. ------------------------------------------------------------ A Presidente de Mesa iniciou a sessão cumprimentando os presentes e questionando se havia
alguma carta de representação de algum sócio não presente na Assembleia, não tendo sido nenhuma
apresentada. De seguida passou ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, tendo sido lida a acta da
assembleia-geral anterior, que foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------- Passando para o ponto dois da ordem de trabalhos, foi apresentada a lista única para os órgãos
sociais da Sede Nacional para o quadriénio 2019/2022, lista essa que vai ser anexada a esta acta.
Deu-se início ao ato eleitoral estando na Assembleia Geral disponível uma urna de votação onde
exerceram o seu direito de voto, os sócios presentes na Assembleia, que ainda não tinham votado -------- Seguidamente foi dado início a contagem dos votos enviados por correspondência e os presenciais
na Assembleia Geral.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para a votação por correspondência foram validados os votos cujos envelopes chegaram à
morada da sede nacional até ao dia da Assembleia Geral. De acordo com artigo 11º dos Estatutos da
Myos, os sócios com quotas em atraso não podem participar em assembleias nem podem votar,
motivo pelo qual os envelopes dos sócios com as quotas em atraso foram conferidos e registados na
listagem, mas os seus votos foram declarados nulos para efeitos de contagem eleitoral. Nesta situação
foram registados quatro votos por correspondência declarados nulos. Dos sócios com as quotas em

dia, foram ainda verificados e confirmados como nulos os votos cuja conformidade com a assinatura e
regras de envio se encontra com irregularidades. Encontram-se nesta situação doze votos que foram
considerados nulos. Os envelopes recebidos dos associados com as quotas regularizadas apuraram
os seguintes votos: trinta e sete votos expressos a favor da lista dos corpos sociais da Myos e um voto
em branco. A lista dos sócios que enviaram o seu voto por correspondência, tanto os votos válidos
como os anulados, será anexada a esta acta. -------------------------------------------------------------------------------- Seguidamente foi aberta e contabilizada a urna de votação presencial na Assembleia Geral tendo
sido apurados nove votos favoráveis à eleição da lista e um voto em branco. --------------------------------------- Após apuramento dos votos por correspondência e dos votos presenciais na Assembleia Geral foi
aprovada por quarenta e seis votos a favor a lista para a eleição dos órgãos sociais nacionais para o
quadriénio de 2019/2022. A tomada de posse dos novos corpos sociais da Myos irá decorrer de
seguida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tendo sido cumprida a ordem de trabalhos prevista e não havendo mais nada a acrescentar, pelas
dezoito horas e quinze minutos, foi dada por encerrada a reunião e verificada a conformidade formal
da Assembleia-Geral, que decorreu com normalidade, se lavrou a presente acta que é assinada pela
Mesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_________________________________________
Presidente da Mesa da Assembleia Geral
(Inês Afonso Lopes)

_________________________________________
Primeiro Secretário
(Íris Matos)

_________________________________________
Segundo Secretário
(Helena da Silva Mota)

Anexos: 1 – Convocatória para a Assembleia Geral (1 folha), 2 – Lista de presenças na Assembleia-Geral (1
folha), 3 – Lista dos Órgãos Sociais candidatos para quadriénio 2019/2022 (1 folha), 4 – Lista de sócios que
votaram por correspondência para a morada da sede nacional (4 folhas), 5 - Envelopes com votos expressos
validamente (2).

