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ACTA N.º 9 – ASSEMBLEIA-GERAL

A Assembleia Geral da Associação de Jovens da Ilha do Faial reuniu no dia 13 de julho
de 2016, na Junta de Freguesia da Matriz, Largo Duque D’Ávila e Bolama, freguesia da
Matriz, Horta, pelas 21 horas, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto Um – Alteração de Órgãos Sociais
Ponto Dois – Plano de Atividades para 2016
Ponto Três – Outros assuntos
À hora marcada não estavam presentes associados suficientes para reunir em
quórum, pelo que presidente da Mesa de Assembleia Geral deu início à reunião meia
hora mais tarde, em conformidade com o ponto 2 do artigo 17.º dos Estatutos, estando
presentes 17 associados, a saber: Mafalda Garcia, Rita Pereira, Carlos Viveiros, Marla
Pinheiro, Miguel Ferreira, Pedro Mourinho, Dora Goulart, Ana Sousa, Paulo Freitas,
André Silva, Ana Benfeitinho, Maria Castro, Brigite Silveira, Cátia Freitas, Patrícia
Meirinho, Tânia Rosa e Ana Pimentel.
Após a saudação de boas vindas e a leitura da convocatória, o presidente da Mesa
de Assembleia Geral apresentou a ata da anterior Assembleia Geral e colocou-a em
votação, sendo que a mesma foi aprovada por maioria com 14 aprovações e 3
abstenções. Posto isto deu-se início à discussão dos assuntos a tratar, sendo que foi dada
palavra ao presidente da Direção, André Silva.
Iniciou-se a ordem de trabalhos com o ponto um, sendo este a alteração de órgãos
sociais, nomeadamente com a apresentação da demissão da vice-presidente Joana
Garcia e sua respetiva substituição por Miguel Ferreira, e da demissão da vogal Susana
Garcia e sua respetiva substituição por Pedro Mourinho. Contudo, Brigite Silveira subiu
ao posto de vogal devido à vaga em aberto após as alterações ocorridas. Em suma, foram
aprovados por unanimidade os novos cargos a desempenhar por Miguel Ferreira como
vice-presidente da Direção e por Brigite Silveira e Pedro Mourinho como vogais.
Findado o ponto um, prosseguiu-se, passando-se ao ponto dois e respetivo plano de
atividades para 2016. Assim sendo, o mesmo foi reajustado, devido às circunstâncias,
uma vez que nem todas as atividades inicialmente estabelecidas poderiam vir a ser
totalmente realizadas pela falta de ajuda e comparência de associados. Com isto, as
atividades para os restantes meses do presente ano, passaram a ser as seguintes: 16 de
julho o Aniversário da AJIFA, a 30 de julho atividade de Bubble Football nos Cedros; a 14
de agosto o lançamento de lanternas, bem como, o projeto E-Cinza, o projeto de arte
urbana “Capotart”, o mês da Música, a Feiras das Profissões e o Festival de Curtas.
Contudo, em relação ao festival de curtas deu-se um reajustamento da organização e
localização. Finalizando o ponto um, todos os assuntos apresentados no mesmo foram
colocados em aprovação e aprovados por unanimidade.

Processado por computador

[LIVRO DE ATAS N.º 2]
Folha n.º 26
AJIFA Associação de Jovens da Ilha do Faial, NIF 513119310
Relativamente ao ponto três, foi dado conhecimento, pelo presidente da direção,
aos membros associados presentes, a informação, descrição e respetivos valores das
verbas/apoios para as atividades a realizar. Foi ainda, dado a conhecer o cancelamento
do festival de verão, que se iria realizar no mês de julho, devido a um vasto conjunto de
situações alheias, tais como a falta de logística ou a falta de apoios financeiros para tal.
Sendo que com tal informação o ponto dois da anterior ata de assembleia geral fica sem
qualquer efeito.
Por fim, foi mais uma vez feito um apelo à necessidade de recrutamentos de novos
membros para a associação.
Sem mais assuntos a tratar, o Presidente da Assembleia deu a sessão foi dada por
encerrada.
Presidente: Carlos Viveiros
Vice-Presidente: Rita Pereira
E
Secretário/a: Mafalda Maria da Rosa Garcia
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