
Acta nº6

-----Ao vigésimo oitavo dia do mês de Junho do ano de dois mil e dezasseis, no Salão
Nobre do Edifício da Câmara Municipal de Arganil, em Arganil, reuniu, pelas dezoito
horas, o Conselho Municipal de Juventude, sob a presidência da Senhora Vereadora da
Juventude da Câmara Municipal, Dra. Paula Dinis, em substituição do Sr. Presidente.--
-

-----A Sra. Vereadora, após cumprimentar todos os presentes, usou a palavra para ler a
Ordem de Trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------

1.Informações.-----------------------------------------------------------------------------
2. Apreciação e aprovação da acta nº5 da reunião do CMJA realizado dia
2 de Abril de 2016.---------------------------------------------------------------------
3. Apreciação e emissão de parecer sobre o Relatório de actividades e
contas do Município de Arganil de 2015 (artigo 15º Regimento Interno do
CMJA).----------------------------------------------------------------------------------------
4. Programa de Férias para a Juventude – Propostas de actividades do
Centro de Actividades Juvenis de Arganil.-------------------------------------------
5. Dia Internacional da Juventude- proposta.---------------------------------------
6. Cartão jovem concelhio. Apreciação (não foi votado na última reunião).-
-------------------------------------------------------------------------------------
7. Outros assuntos de interesse.-------------------------------------------------------

-----Usou novamente da palavra a Sra. Vereadora para proceder à chamada nominal,
sendo apresentadas duas justificações por parte da Rita Marques, deputada na
Assembleia Municipal pelo PSD e a Dra. Celeste Moura em representação do IPDJ,
sendo que responderam os seguintes elementos:------------------------------------------------
A Sra. Vereadora da Juventude – Dra. Paula Dinis; --------------------------------------------
O representante da Juventude CDU – Nuno Filipe Lemos; -----------------------------------
O eleito da CDU na Assembleia Municipal – Dep. Eng. António João Lopes, e ---------
A CPCJ como observadora, representada pela Sra. Vereadora Graça Lopes.------------
-----Usou da palavra a Sra. Vereadora da Juventude, Dra. Paula Dinis lamentando a
pouca afluência que esta reunião teve não percebendo qual o motivo pois só foram
apresentadas duas justificações.------------------------------------------------------------------------

-----Em seguida passou-se ao primeiro ponto relativo a informações, usando da palavra
o Deputado da CDU na Assembleia Municipal, Eng. António João Lopes, propondo uma
sessão de poesia na Esculca.---------------------------------------------------------------------------



-----A Sra. Vereadora da Juventude – Dra. Paula Dinis, usou da palavra para dizer que
na última reunião do CMJ tinha ficado definido com o Presidente da Associação de
Estudantes da Escola Secundária de Arganil, a elaboração de um inquérito para ir de
encontro às iniciativas que os jovens gostariam que fossem executadas, mas esse
mesmo inquérito teve uma participação quase nula, sendo impossível contar com este
contributo, dando também conta que o presidente já se tinha demitido das suas
funções.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----De seguida passou-se para o ponto número dois da ordem de trabalhos (apreciação
e votação da acta nº5 realizada no dia 2 de Abril de 2016), tendo sido esta aprovada por
unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----De seguida avançou-se para o terceiro ponto da ordem de trabalhos (apreciação e
emissão do parecer sobre o relatório de actividades e contas do Município de Arganil)

----- A Sra. Vereadora da Juventude – Dra. Paula Dinis, usou da palavra para referir que
50% do orçamento da Câmara, mais concretamente 49,95%, é usado em funções
sociais, dos quais se destacam o ensino pré-escolar e básico, transportes, refeições,
prolongamento do horário, universidade de Verão, escola de Verão, apoio ao
associativismo, Arganil Rock e Feira medieval.----------------------------------------------------

“Parecer

Considerando os investimentos propostos para áreas como a juventude, cultura, desporto e

educação o Conselho Municipal da Juventude, reunido em 28/06/2016, emite parecer favorável ao

relatório de actividades e contas do Município de Arganil.”

-----De seguida avançou-se para o quarto ponto da ordem de trabalhos (Programa de
Férias para a Juventude – Propostas de actividades do Centro de Actividades Juvenis
de Arganil. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Sra. Vereadora da Juventude – Dra. Paula Dinis usou da palavra para dizer que
as actividades já estavam pré definidas pelo facto de esta reunião estar a decorrer em
Junho, embora pudessem ser complementadas com qualquer proposta. -------------------

-----Destacam-se as actividades desportivas, realizadas em Arganil, Coja, São Martinho
da Cortiça e Pombeiro da Beira, sendo que em Arganil eram à Segunda Feiras, Quarta
Feira e Sexta Feira no Sub Paço e nos restantes dias nas outras Freguesias, as
actividades nas Bibliotecas, as actividade no Centro de Actividades Juvenis, das quais
se destacam as artes performativas, trabalhos manuais, workshops, aulas de dança e
ainda as actividades na piscina à Terça e Quinta Ferira.—---------------------------------------



-----De seguida avançou-se para o quinto ponto da ordem de trabalhos (Dia Internacional
da Juventude – Proposta).---------------------------------------------------------------------------------

-----A Sra. Vereadora da Juventude – Dra. Paula Dinis usou da palavra para dizer que
este ano iria ser proposta uma semana da Juventude que começava na Terça Ferira dia
9 de Agosto de 2016 e acabaria na Sexta Ferira dia 12 de Agosto de 2016, dia 9 de
Agosto de 2016, Terça-feira, iriam ser realizadas actividades com insufláveis no rio Alva
em Coja, dia10 de Agosto de 2016, Quarta-feira, actividades com insufláveis em
Pomares e nesse mesmo dia decorreria actividades com slides em São Martinho da
Cortiça na barragem das Fronhas, dia 11 de Agosto de 2016, Quinta – Feira, actividades
de slide no Piódão e para acabar havia uma festa à noite no centro de actividades juvenil
com dj e por fim no dia 12 de Agosto de 2016, Sexta – Feira, iria ser feita uma caminhada
até às Secarias, sendo realizadas actividades com os insufláveis na praia fluvial da
Cascalheira, durante a parte da tarde haveria slide no Casal Novo, Cepos.----------------

-----De seguida avançou-se para o sexto ponto da ordem de trabalhos (Cartão jovem
concelhio. Apreciação (não foi votado na última reunião).--------------------------------------

-----A Sra. Vereadora da Juventude – Dra. Paula Dinis usou da palavra propondo que
em virtude de estarem poucos elementos este ponto seria discutido numa próxima
reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----De seguida avançou-se para o sétimo ponto da ordem de trabalhos (outros assuntos
de interesse).------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O deputado da CDU na Assembleia Municipal Eng. António João Lopes usou da
palavra para dizer que era importante a criação de senhas de presença com um valor
simbólico para as entidades participantes, numa tentativa de poder chamar mais as
colectividades e forças politicas que integram o CMJArganil.--------------------------------

-----A Sra. Vereadora da Juventude – Dra. Paula Dinis interveio para colocar à
aprovação a presença do CLDS, através da Dra Elisabete Oliveira, enquanto
Participante Externo, de acordo com o art. 11º do Regimento do CMJ, na próxima
reunião. Esta proposta foi aprovada.-------------------------------------------------------------------

-----O Deputado da CDU na Assembleia Municipal Eng. António João Lopes usou da
palavra para perguntar sobre o logotipo identificador do CMJArganil, que tinha sido
aprovado na última reunião de 2 de Abril de 2016.-----------------------------------------------

-----A Sra. Vereadora da Juventude – Dra. Paula Dinis usou da palavra para dizer que o
deputado da CDU tinha razão e que iria tratar dessa situação com a equipa de
informática para passar a estar disponível no portal da Câmara Municipal de Arganil e
na próxima reunião já estaria tudo resolvido.-------------------------------------------------------

-----Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente
acta, que será assinada, depois aprovada, por todos os participantes.-----------------------
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