
JUNTOS – Jovens Unidos Na Transformação Social 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL  

 

Aos 15 dias do mês de julho de 2020, na sede da JUNTOS – JOVENS UNIDOS NA 

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL reuniram-se o diretor Presidente, Henryque Lopes do Amaral 

Oliveira Farias, o diretor financeiro Vitor Dias Teixeira, e a diretora comercial Maria Cândida com 

objetivo de deliberar sob os meios financeiros disponíveis para iniciar o “Projeto Mimos”. 

Assim reunidos, foi indicado por aclamação para assumir a presidência da Assembleia o sr. 

Henryque Lopes do Amaral Oliveira Farias, que convidou a mim, Vitor Dias Teixeira, para 

secretariá-lo. 

Constituída a Mesa, o Sr. Presidente deu por instalada a Assembleia, e passou a palavra ao 

diretor Financeiro, o qual esclareceu que o “Projeto Mimos” está seguindo o Artigo Terceiro, 

Clausula Quarta, Segundo Caput do Estatuto Social da entidade, o qual segue: “A associação 

poderá, por decisão da Diretoria, elaborar Regimento Interno ou fixar políticas, diretrizes, 

manuais, e/ou outras normas específicas para disciplinar procedimentos administrativos e 

financeiros.”. Ademais, o diretor informou que o Projeto vai consistir na obtenção de R$10.000,00 

(dez mil reais), oriundos do diretor presidente Henryque Amaral, com o objetivo de adquirir itens 

produtos promocionais, a exemplo de garrafas, camisas, chapéus entre outros, com visando 

levantar recursos financeiros por meio de doadores que se disponibilizarem a contribuírem 

financeiramente ao menos, com o valor sugerido pela entidade, podendo o doador doar qualquer 

valor a maior. O montante é necessário, pois o recurso disponível nas contas bancárias da 

JUNTOS não será utilizado neste projeto e o mesmo será integralmente devolvido ao sr. 

Henryque Amaral até o dia 31 de dezembro de 2020 no valor total de R$10.000,00 (dez mil reais). 

Em seguida, após ser integralmente lido e debatido, foi aprovado por unanimidade a captação 

do capital de giro e nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente passou a palavra a quem dela 

quisesse fazer uso e, na ausência de manifesto, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à 

lavratura da presente Ata, a qual reaberta a sessão, lida e achada conforme, vai assinada por: 

 

Mesa: 

 

Henryque Lopes do Amaral de Oliveira Farias  Vitor Dias Teixeira 

Presidente da Assembleia e Diretor Presidente 

 

Secretário da Assembleia e Diretor Financeiro 

 

Diretoria:       Advogada: 

 

Maria Cândida Dubeux de Paula  Rafaela Soares Ramos Falcão 

Diretora Comercial  OAB/PE nº 42.774 

 


