Ata nº 3
Aos nove dias do mês de julho de dois mil e quinze reuniu-se na sua sede social a
Assembleia Geral da ANDO Portugal - Associação Nacional de Displasias Ósseas,
com sede na Avenida Dona Leonor Fernandes, nº 46, 7005-144, Évora, NIF
513518193, tendo estado presentes todos os associados da Associação.
A Assembleia Geral reuniu sem formalidades prévias tendo todos os presentes
concordado em que a mesma se reunisse e deliberasse com a seguinte Ordem de
Trabalhos:
1º - Renúncia ao cargo do Tesoureiro e sua substituição
2º - Renúncia ao cargo de Vice-Presidente do Conselho Fiscal e sua substituição
3º - Valor Joia inicial
4º - Valor anual das Quotas
Iniciados os trabalhos, o Presidente da Mesa referiu que tinha recebido comunicação
do Tesoureiro da associação, Aníbal Alexandre Lopes Sargento Martins, informando
que se encontrava indisponível para continuar a exercer tal cargo mas que teria
disponibilidade para integrar o Conselho Fiscal. O Presidente da Mesa comunicou
também que a Vice-Presidente do Conselho Fiscal, Rosália Isabel Cunha Marques,
tinha manifestado disponibilidade para exercer o cargo de Tesoureiro da
Associação. Os mencionados associados encontravam-se presente, pediram a
palavra e no uso dela confirmaram que mantinham a disponibilidade aludida pelo
Presidente da Mesa em face do que colocou à votação as seguintes propostas:
1ª – A eleição para o cargo de Tesoureiro da Associação da Associada Rosália
Isabel Cunha Marques.
2ª – A eleição para o cargo de Vice-Presidente do Conselho Fiscal do Associado
Aníbal Alexandre Lopes Sargento Martins.

Colocadas à votação, estas propostas foram aprovadas pela totalidade dos
associados presentes pelo que o Presidente da Mesa as declarou aprovadas por
unanimidade tendo os órgãos sociais da Ando ficado com a seguinte constituição:
Direção
Presidente: Inês Susana Pereira dos Santos Alves
Vice-Presidente: José Francisco Ferreira Carvalho Sim-Sim
Tesoureiro: Rosália Isabel Cunha Marques
Assembleia Geral
Presidente: Miguel Duarte dos Reis Neves Lima
Vice-Presidente: Maria Margarida de Noronha Carvalho da Silva
Vogal: Lia Sofia Pichel Nunes da Silva
Conselho Fiscal
Presidente: Vítor Aurélio Sobral Monteiro
Vice-Presidente: Aníbal Alexandre Lopes Sargento Martins
Vogal: Isabel Victória dos Reis Neves Lima
Em seguida, entrou-se no ponto 3º da Ordem de trabalhos e a Presidente da Direção
comunicou que, em cumprimento do estatuído no nº 4 do artigo 8º dos estatutos, a
Direção propõe que o valor da Joia inicial seja fixado em € 20,00 por pessoa. Mais
propôs que no caso da candidatura a Associado ser apresentada conjuntamente
com a do cônjuge ou com a do cônjuge e dos filhos, haverá lugar ao pagamento de
uma joia única de € 25,00. Colocada à votação, estas propostas foram aprovadas
com os votos favoráveis de todos os associados presentes pelo que o Presidente da
Mesa as declarou aprovadas por unanimidade.

Finda a votação, entrou-se no ponto 4º da ordem de trabalhos. A Presidente da
Direção transmitiu a seguinte proposta da Direção: O valor da quota anual terá um
mínimo de € 24,00 e será paga em Dezembro.
Colocada à votação, esta proposta foi aprovada com os votos favoráveis de todos os
associados presentes pelo que o Presidente da Mesa a declarou aprovada por
unanimidade.
No final da reunião, e uma vez que os associados nela eleitos se encontravam
presentes e aceitaram desempenhar as funções para que foram eleitos, o
Presidente da Mesa empossou-os nos respetivos cargos.
Nada mais havendo a discutir ou a deliberar, o Presidente da Mesa encerrou os
trabalhos e foi lavrada a presente ata que, por ser relato fiel de quanto se passou na
Assembleia Geral, vai ser assinada pelos membros da respetiva mesa.

