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ACTA N.º 6 – ASSEMBLEIA-GERAL
A Assembleia Geral da Associação de Jovens da Ilha do Faial reuniu no dia 8 de
janeiro de 2016, na Junta de Freguesia da Matriz, Horta, pelas 2hh30 horas, com a
seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto Um - Apresentação de Contas relativas ao ano de 2015
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 17.º dos Estatutos, estando
presentes 17 associados, a saber: Marla Pinheiro, Hugo Goulart, Pedro Mourinho,
André Silva, Miguel Ferreira, Carlos Viveiros, Ana Pimentel, Rita Pereira, Dora Goulart,
Patrícia Meirinho, Tânia Rosa, Bruno Braia, Ana Sousa, Joana Garcia, Susana Garcia,
Ana Veloso e Paulo Freitas.
Após saudação de boas vindas, o presidente da Assembleia Geral colocou à
votação a ata da última reunião da Assembleia Geral, tendo esta sido aprovada com 15
votos a favor e 2 abstenções.
De seguida, o presidente da Assembleia Geral deu a palavra ao presidente da
Direção, que apresentou o Relatório de Gestão relativo ao ano de 2015.
Fazendo um balanço positivo do ano que passou, o presidente da Direção
destacou a concretização dos objetivos estipulados, salientando o trabalho na
cimentação e divulgação da AJIFA.
O presidente elencou as despesas, receitas e apoios relativos a cada uma das
atividades desenvolvidas ao longo de 2015. Na globalidade do relatório, destaque para
o valor total da Receita, na ordem dos 31.798,08 euros, e da Despesa, na ordem dos
24.980,51 euros. Recorde-se que o Saldo proveniente de 2014 ascendia a 1.181,34
euros. Assim, o saldo para o ano de 2016 ascende a 7.998,91 euros.
Ainda a este respeito, o presidente da Direção ressalvou que este saldo
contabiliza o apoio recebido da Direção Regional da Cultura para a realização de um
Festival de Curtas Metragens, cuja calendarização, inicialmente prevista para 2015, foi
prorrogada, encontrando-se atualmente entre as atividades previstas para 2016.
O presidente da Direção destacou a saúde financeira da AJIFA para o ano que
agora se inicia, chamando, no entanto, a atenção para os novos desafios que surgirão à
associação e frisando que o objetivo principal da mesma passará sempre por fomentar
a participação dos jovens na sociedade.
A respeito do Relatório de Gestão, de salientar o parecer emitido pelo Conselho
Fiscal, no sentido da aprovação do referido relatório. O Conselho Fiscal propôs ainda
um voto de louvor à Direção e seus colaboradores diretos, aprovado com 12 votos a
favor e 5 abstenções.
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O presidente da Assembleia Geral colocou o Relatório de Gestão 2015 à
votação, tendo-se verificado o seguinte resultado: Votantes – 17 Votos a favor – 17
Votos contra – 0 Abstenções – 0. Assim sendo, o Relatório de Gestão 2015 foi
aprovado por unanimidade.
Nesta reunião foi ainda aprovada por unanimidade uma proposta da Direção no
sentido de definir que as quotas pagas pelos associados admitidos no mês de
dezembro passem a ser relativas ao ano seguinte.
Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia Geral deu por
encerrada a reunião.
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