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AJIFA Associação de Jovens da Ilha do Faial, NIF 513119310
ACTA N.º 15 – ASSEMBLEIA-GERAL
A Assembleia Geral da Associação de Jovens da Ilha do Faial reuniu no dia 26
de janeiro de 2018, na Junta de Freguesia da Matriz, no Largo Duque D’Ávila e
Bolama, freguesia da Matriz, Horta, pelas 20 horas e 30 minutos, com a seguinte
ordem de trabalhos:
Ponto Um – Apresentação de Contas
Ponto Dois – 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 nº 17 dos Estatutos, estando
presentes 11 associados, a saber: Carlos Viveiros, Pedro Mourinho, Ana Pimentel,
Tânia Rosa, Ana Sousa, Brigite Silveira, Hugo Goulart, Bruno Braia, Rita Pereira,
César Vieira e Cátia Freitas.
Na ausência da secretária da Mesa da Assembleia Geral, o vice-presidente da
Mesa da Assembleia Geral, Bruno Braia, secretariou a reunião.
Após saudação de boas vindas, o presidente da Assembleia Geral colocou à
votação a ata da última Assembleia Geral, tendo esta sido aprovada por
unanimidade.
De seguida, o presidente da Assembleia Geral informou os presentes que
recebeu um parecer emitido pelo Conselho Fiscal, que será anexado á presente ata.
Posto isto, o presidente da Assembleia Geral passou a palavra ao presidente
da Direção, que apresentou o Relatório e Contas, documento que será igualmente
anexado à presente ata.
O Relatório e Contas foi posto à discussão, não sendo levantadas questões.
Seguiu-se a sua votação, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade.
Não havendo outros assuntos a tratar o presidente da Mesa da Assembleia
Geral deu por encerrada a reunião.
Presidente: Hugo Miguel Soares Goulart

E
Vice-Presidente: Bruno Miguel Freitas Braia
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