-----------------------------------------------Acta número I-----------------------------------------------------------Ao primeiro dia do mês de Março de 2010, pelas 18 horas, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A reunião foi dirigida pelo Vereador da Juventude, e contou com a presença dos seguintes
representantes das Associações: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO 1 – Apresentação dos representantes, no CMJ, das estruturas Partidárias e Associativas ------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO 2 – - Revisão do Regulamento com vista à sua adaptação à nova legislação; -----------------O Vereador da Juventude solicitou sugestões para alteração do Regulamento do Conselho Municipal
da Juventude (CMJ) para ser aprovado reunião de Câmara. ------------------------------------------------Os representantes do BE, JP e CDU sugeriram convidar outras Associações para participarem no
Conselho Municipal da Juventude. -----------------------------------------------------------------------------A representante da Yupi lembrou para se fazer uma informação explicativa às Associações que já
não fazem parte do CMJ. ----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador lembrou que a periodicidade das reuniões é trimestral, mas poderão haver
reuniões extraordinárias. -----------------------------------------------------------------------------------------De seguida, foram nomeados como secretários para este CMJ: 1º secretário foi nomeado Sérgio JP e
como 2º secretário, Hélder da JSD. ----------------------------------------------------------------------------A próxima reunião ficou agendada para dia 1 de Junho às 19 horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO 3 – OUTROS ASSUNTOS-------------------------------------------------------------------------------------Informou o vereador da Juventude que houve 462 candidaturas às bolsas de estudo e das
quais serão atribuídas 100 candidaturas. Espera-se que durante o mês de Março se analisem todos os
pedidos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Representante da JSD congratulou a Câmara Municipal de Famalicão acerca da atribuição
de bolsas de estudo. ---------------------------------------------------------------------------------------- ---------Acerca da Casa da Juventude, manter-se-á o pólo de Brufe, porém a Câmara promoveu agora a
abertura de um novo espaço complementar com vários serviços como Apoio Jurídico,
aconselhamento, prestação de serviços.-----------------------------------------------------------------------------------A representante da YUPI, questionou acerca da divulgação e utilização da casa da
juventude por parte das associações juvenis.---------------------------------------------------------------------------O Vereador da Juventude relatou que existirá uma informação no tecido associativo acerca
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do novo espaço e sente que esta divulgação irá fomentar o uso da mesma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador da Juventude anunciou que a Câmara Municipal de Famalicão irá promover um
portal Online direccionado aos jovens para ajudar e divulgar todas as actividades municipais. ---------O representante da KOKLUS referiu que o Portal da Juventude é muito importante para a
divulgação das actividades das associações do município. Consequentemente acrescentou que
ajudará a promoção das próprias associações de forma a cativar a participação da Juventude. --------A representante da YUPI referiu que é importante também para criar uma interacção entre as
associações a terem conhecimento das actividades de cada uma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O vereador da juventude referiu que quaisquer propostas poderão remetidas para juventude@cmvnfamalicao.pt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dia vinte e oito de Março, é o dia Nacional da Juventude e o pelouro da Juventude da
Câmara Municipal está a promover uma série de actividades. ------------------------------------------------------O representante da Associação Quebraritmo irá promover nesse dia uma demonstração de
Karting, ao qual o Vereador da Juventude referiu que se poderá divulgar através do programa da
câmara para esse dia a referida actividade. ------------------------------------------------------------------------------A representante da YUPI apelou á participação das Associações no Projecto Limpar
Portugal do dia 20 de Março. --------------------------------------------------------------------------- --------O representante do Grupo Municipal do CDS/PP questionou acerca da realização da Feira do
Associativismo e Juventude, o qual o vereador referiu que não se organizará este ano.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo outro assunto a tratar, o Vereador da Juventude, Mário Passos deu por
encerrada a reunião, da qual foi lavrada a respectiva acta. ---------------------------------------------------
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