Assessoria de Imprensa – Associação dos Promotores do Júri
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PROMOTORES
DO JÚRI – CONFRARIA DO JÚRI
Aos 23 de maio de 2022, às 18h00m, através do aplicativo teams, link
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmVjMmMwN
TktYzlmZi00MzJhLWE1MTAtMTA5ZTBjNmQ3YmMx%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%229490ef0c-4769-43959a15dfc4bb1abf08%22%2c%22Oid%22%3a%22893050b0-6197-4d2ba9ae-e7d1ff75a90e%22%7d
, reuniram-se em assembleia as pessoas que assinam ao final a presente ata, devidamente
convocados, para análise da seguinte pauta:
1.) Prestação de Contas Relativas ao Biênio 2020/2022 e Relatórios de Gestão;
2) Registro de Candidaturas, Eleição e Posse da Nova Diretoria e do Conselho Fiscal para o Biênio
2022/2024;
3) Assuntos gerais.
Não havendo número mínimo, iniciou-se a assembleia em segunda chamada às 18h19m. Assumiu a
presidência dos trabalhos a Presidente, Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, que primeiramente
colocou em votação a possibilidade de realização da Assembleia pelo aplicativo eletrônico citado
acima, o que foi aprovado de forma unânime, uma vez que está assegurada a identificação do
participante e a segurança do voto, produzindo os efeitos legais de uma assinatura presencial.
A seguir, a Presidente apresentou o relatório de gestão e passou a palavra ao Tesoureiro Allan do Ó
Souza, que apresentou a prestação de contas da Diretoria relativas ao biênio 2020/2022, que, em
seguida, foi aprovada de forma unânime pelos presentes. A Presidente agradeceu os trabalhos
prestados à Confraria pelo Tesoureiro Allan do Ó, que contribuiu de forma excepcional na
administração financeira da instituição.
A seguir, foi apresentada a candidatura e eleição da nova Diretoria e do Conselho Fiscal para o
Biênio 2022/2024, qual seja: a) Diretoria: 1. Marcelle Rodrigues da Costa e Faria (Presidente); 2.
Danilo Pretti Vieira (Vice-Presidente); 3. Gileade Pereira Souza Maia (Tesoureira); 4. Carina
Sfredo Dalmolin (Secretária); b) Conselho Fiscal: (Titulares) 1.Leandro Túrmina; 2. Fabison
Miranda Cardoso; 3. Elton Oliveira Amaral; e (Suplentes) 1.Anne Karine Louzich Hugueney
Weiguert; 2. Allan Sidney do Ò Souza; e 3. Renée do Ò Souza. Diretoria Eleita por unanimidade.
Em seguida, os presentes deliberaram e aprovaram a contratação de secretária/auxiliar de escritório
para realizar os trabalhos administrativos da instituição. Além disso foi aprovada a promoção e
organização do evento Comemorativo dos 200 Anos do Tribunal do Júri do Brasil. Também foi
aprovado o fomento de parceria de projetos de extensão com grupos universitários, uma forma de
participar da academia.
A seguir foi explanado pela presidente assuntos diversos de interesses dos associados relacionados à
publicação de periódicos e obras jurídicas, bem como cursos de aperfeiçoamento na atuação no
Tribunal do Júri.
A seguir, deu-se por encerrado os trabalhos, determinando a lavratura da presente ata assinada pela
presidente, acompanhada de lista de presença.
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