Ata 5/2016

Aos dias sete de junho de dois mil e seis reuniu na sede da ADESL – sito Av. Prof. Egaz
Moniz, EUL – a Assembleia-Geral Ordinária da ADESL com ponto único da ordem de
trabalhos:
- Informações;
- Discussão e votação da proposta de revisão estatuária;
- Outros assuntos;
1. Informações
Os trabalhos tiveram início pelas 16h. Não havendo quórum, os mesmos foram retomados
pelas 16h30m com o número presente de associados. Estiveram devidamente
credenciados e com direito de voto 10 associados.
Foram disponibilizados -com a antecedência de um mês - a proposta da direção, mesa da
assembleia geral e conselho fiscal de alteração dos estatutos.
O Presidente da Direção informou os associados da importância desta proposta, focando
a sua intervenção no consenso alargado que a mesma tomou.
Não havendo mais informações nem pedidos de intervenção, deu-se por encerrado o
presente ponto da ordem de trabalhos

2. Discussão e votação da proposta de revisão estatuária;
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral procedeu à leitura, artigo por artigo, das
alterações propostas pelos órgãos sociais aos estatutos em vigor da ADESL.
O delegado da AEFML questionou a pertinência da alteração da zona de ação e âmbito
da ADESL. Foi informado e devidamente esclarecido, que o mesmo artigo estava
desatualizado no que diz respeito aos associados existens na ADESL, pois a mesma
representa, de facto, a área metropolitana de Lisboa.
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O delegado da AEIST questionou a mesa acerca da composição do conselho jurídico e
disciplina. Foi informado que o mesmo necessitava de ser atualizado, em virtude das
alterações ao Regime Jurídico das Federações Desportivas.
Não foram colocadas mais dúvidas relativamente ao processo no decorrer da leitura da
proposta.
Foi aberto o período de intervenções finais neste ponto da ordem de trabalhos.
Procedeu-se à votação da proposta de alteração aos Estatutos da ADESL. Resultado:
Votos contra: 0
Abstenções: 0
Direitos de não-voto: 0
Votos a favor: 10

Os estatutos da ADESL foram alterados, de acordo com a proposta apresentada, por
unanimidade.
3. Outros assuntos
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, questionado pelo delegado da AECLSBE
sobre a entrada em vigor dos estatutos, indicou que os mesmos estão em vigor em
virtude de terem sido aprovadas as devidas alterações no ponto anterior, conforme
também previsto da redação no artigo 86º da ordem de trabalhos.
Foi aberto o período de intervenções finais. O mesmo foi utilizado pelo Presidente da
Direção da ADESL para congratular os associados pela presença nesta AssembleiaGeral e unanimidade na tomada de decisão.
Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados pelas 17h47m, tendo sido
extraída uma minuta de ata com o resultado da votação. Lavra-se esta ata, sob minha
honra, com a descrição final dos atos e deliberações ocorridas.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
João Rodrigues
2/2

