
 

 

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

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

ATA N.º 31 

Folhas: 2 

Anexos: 5 

 

----- Aos vinte e cinco dias do mês de Novembro de dois mil e vinte e um, 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 ata da reunião da Assembleia anterior.----------------------------------------- 

----- 2 – Apresentação e aprovação dos Planos de Atividades e Orçamento para 2022 e Parecer do 

Conselho Fiscal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 3 – Aprovação da integração da Myos na FENDOC – Federação Nacional de Associações de 

Doenças Crónicas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 4 – Outros assuntos.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Conforme convocatória, pelas dezoito horas e quarenta e cinco 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 dezanove horas e trinta 

minutos, com 5 sócios efetivos presentes. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- A Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Inês Afonso Lopes, sócia n.º 3, saudou os presentes 

e iniciou a sessão cumprimentando os presentes e questionando se havia alguma carta de 

representação de algum sócio não presente na Assembleia, tendo sido apresentada uma carta pela 

sócia Maria Carolina Lopes, nº 27, representando a sócia Maria João Freire, sócia nº 8. Verificou-se 

que à data da Assembleia não houve votos por correspondência recebidos. ------------------------------------ 

----- De seguida passou-se ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, tendo sido lida a ata da 

assembleia-geral anterior, que foi aprovada com 5 votos presenciais e um por representação. ------------ 

----- Passando para o ponto dois da ordem de trabalhos, foram apresentados Planos de Atividades e 

Orçamento para 2022 e Parecer do Conselho Fiscal. Analisados os documentos que estiveram 

disponíveis para consulta prévia no site da Myos, foi lido pela Presidente de Mesa o Parecer do 

Conselho Fiscal. De seguida foram questionados os presentes se havia alguma dúvida ou comentário 

não tendo sido colocada nenhuma questão pela Assembleia. Os documentos foram então levados a 

votação, tendo sido aprovados com 5 votos presenciais e um por representação. ----------------------------- 

----- Passando ao ponto três da ordem de trabalhos, foi apresentada e lida a carta do presidente da 

Myos, Ricardo Fonseca, apelando à aprovação da integração da Myos na FENDOC – Federação 

Nacional de Associações de Doenças Crónicas, carta essa que se encontra em anexo a esta Ata. Foi 



questionado pela Presidente da Mesa se havia dúvidas. Foi de seguida levada à votação a integração 

da Myos na FENDOC que foi aprovada com 5 votos presenciais e um por representação. ------------------ 

----- Passando ao ponto quatro da ordem de trabalhos, foi dada a oportunidade aos presentes de 

colocarem alguma questão. Não foi colocada mais nenhuma questão neste ponto da ordem de 

trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tendo sido cumprida a ordem de trabalhos prevista e não havendo mais nada a acrescentar, pelas 

dezanove horas e cinquenta cinco minutos, foi dada por encerrada a reunião e verificada a 

conformidade formal da Assembleia-Geral, que decorreu com normalidade, se lavrou a presente ata 

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 (1 folha), 3 – Carta de 

representação (1 folha), 4 - Planos de Atividades e Orçamento para 2022 e Parecer do Conselho Fiscal. (7 

folhas) 5 – Carta do Presidente da Direção Nacional e Estatutos da FENDOC (13 folhas). 

 

 


