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AJIFA Associação de Jovens da Ilha do Faial, NIF 513119310
ACTA N.º 11 – ASSEMBLEIA-GERAL

A Assembleia Geral da Associação de Jovens da Ilha do Faial reuniu no dia 5 de
dezembro 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 – Discussão e aprovação do regulamento eleitoral;
Ponto Dois – Marcação de eleições para os órgãos sociais da AJIFA;
Ponto Três – Outros assuntos.
À hora marcada não estavam presentes associados suficientes para reunir
quórum, pelo que o presidente da Assembleia Geral deu início à reunião meia hora
mais tarde, em conformidade com o número 2 do artigo 17.º dos Estatutos, estando
presentes 12 associados, a saber: André Silva, Ana Sousa, Paulo Freitas, Brigite
Silveira, Pedro Mourinho, Tânia Rosa, César Vieira, Márcia Nunes, Ana Veloso, Marla
Pinheiro, Carlos Viveiros e Rita Pereira.
Na ausência da secretária da Mesa da Assembleia Geral, foi indicada a associada
Marla Pinheiro para secretariar a reunião.
Após saudação de boas vindas, a Mesa da Assembleia Geral procedeu à
apresentação, artigo a artigo, da proposta de Regulamento Eleitoral em análise. O
documento foi depois posto à discussão, não tendo sido levantadas quaisquer
questões sobre o mesmo. O presidente da Mesa colocou então o Regulamento
Eleitoral à votação, tendo este sido aprovado por unanimidade, entrando assim
imediatamente em vigor.
De seguida procedeu-se à marcação de eleições para os Órgãos Sociais da
AJIFA para o biénio 2017/18, tendo o presidente da Mesa da Assembleia Geral
determinado o dia 11 de janeiro de 2017 para a realização do ato eleitoral.
Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia Geral deu por
encerrada a reunião.
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