Ata nº dez da reunião do Conselho Municipal da Juventude

Aos doze dias do mês de março de dois mil e doze, pelas dezanove horas, reuniu o conselho
municipal da juventude nas instalações da Casa da Juventude, na presença de todos os
elementos à exceção de alguns membros como consta na folha de presença que será anexa a esta
ata, sob a presidência do Drº Mário Passos, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto um – Rede de associações de estudantes. ---------------------------------------------------------Ponto dois: Jovem.com . ------------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Conselho Municipal de Educação. -----------------------------------------------------------Ponto quatro: informações gerais de iniciativas. ---------------------------------------------------------Ponto cinco: Outros assuntos. -------------------------------------------------------------------------------

Deu-se início à reunião com a leitura e aprovação da ata anterior, de seguida foi eleito o
novo secretário do conselho tendo ficado no cargo a associação yupi, representado por
Ana Novais.------------------------------------------------------------------------------------------No que refere ao ponto um da ordem de trabalhos, o Drº Mário Passos, informou o
conselho que as associações de estudantes começaram a fazer parte do conselho
Municipal da Juventude, estando representada nesta reunião a associação de estudantes
da Escola Camilo Castelo Branco. Nos finais de Abril, será instalada a rede de
associações de estudantes. -------------------------------------------------------------------------No que concerne ao ponto dois, Jovem.com, que irá acontecer de vinte e sete de Abril a
cinco de Maio, foram apresentadas algumas atividades/propostas que foram chegando
ao pelouro da juventude por parte das associações locais, das propostas de atividades
constam workshops, debates, visita ao parque da cidade, desportos radicais, música e
voluntariado. ----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao ponto três, conselho municipal de educação, foram eleitos dois
representantes para representação neste órgão, tendo ficado a cargo de Abraão Costa da
associação Pasec e Sérgio Lopes do grupo municipal do CDS.PP. -------------------------No ponto quatro, foi colocada a discussão a lei base do conselho municipal da juventude
que poderá ser consultada no portal da juventude. ---------------------------------------------No que diz respeito ao ponto cinco outros assuntos, o Drº Mário Passos, informou o
conselho que a realização da queima das fitas em Famalicão decorrerá de diferente
forma sendo que o cortejo deverá obedecer a alguns critérios, para isso haverá um tema
e entrega de prémios. Relativamente à casa da juventude referiu que passará a
disponibilizar de mais dois serviços em favor dos jovens do município, como é o caso

do gabinete do emprego e de uma plataforma de arrendamento, este último serviço tem
gerado alguma controvérsia com as imobiliárias por não concordarem que particulares
possam usar o serviço para divulgar os seus imóveis. Este tema originou várias opiniões
pelo que foi de comum acordo que a preocupação da plataforma, deverá ser, gerar um
maior e melhor serviço para os jovens, foi então sugerida a semana do jovem.com para
a apresentação do serviço. O conselho foi também informado da atribuição de bolsas de
estudo, no valor de cento e vinte e três mil euros, foram realizadas quatrocentas e
setenta e quatro candidaturas das quais cento e trinta foram aprovadas, as bolsas serão
entregues dia vinte e oito de março, dia mundial da juventude. Como último assunto
deste ponto da ordem de trabalhos, foi lançado o desafio ao conselho para pensarem em
projetos no âmbito da juventude, que possam ser desenvolvidos pelo município, estas
propostas deverão ser apresentadas na próxima reunião do conselho municipal da
juventude. --------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente
ata que, depois de lida e aprovada.
___

