MUNICÍPIO DA GOLEGÃ

CONSELHO MUNICIPAL DE JUVE NTUDE

============================A T A N. ·03//2021 ===========================
---------- REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DA GOLEGA- DE

28 DE

D EZEMBRO DE 2 021: -------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte um, no Salão Nobre dos
Paços do Concelho, reuniu ordinariamente o Conselho Municipal da Juventude da Golegã, com a
presença do Excelentíssimo Presidente António Carlos da Costa Camilo, que presidiu, do VicePresidente da Câmara, Diogo Miguel Alcaçarenho Rosa, da Senhora Vereadora Maria Manuela
Barreiros Nunes Serrão de Faria Veiga, da Senhora Vereadora Ana Isabel Madeira Mota Sampaio
Caixinha Duque, do Senhor Vereador António Francisco de Oliveira Pires Cardoso, do Senhor
Filipe Rodrigues Azevedo Gonçalves, representante da bancado 2021 É O ANO, do Senhor Bruno
Miguel Calafate Riachos, representante da Bancada do PS, do Senhor Carlos Miguel Bento
Crispim, representante da bancada do CDU, da Senhora Joana Medinas, representante do
Agrupamento 1139 do Corpo Nacional de Escutas, do Senhor José Dias, representante da
Associação Cultural Cantar Nosso, da aluna Maria Sousa, Vice-Presidente da Associação de
Estudantes da EB2,3/S Mestre Martins Correia da Golegã, da Senhora Ana Francisca Duque, em
substituição da Senhora Maria Augusta da Silva Queimado, em representação da Juventude
Socialista, da Senhora Inês Tomás Trincão Severino, representante da Juventude Social
Democrata. Estiveram ainda presentes, o Secretário de Apoio ao Gabinete da Vereação, Senhor
Ricardo Correia, a Chefe da Divisão de Administração e Finanças, Senhora Ana Catarina Ferreira
Cristino a fim de prestarem quaisquer esclarecimentos, e o Chefe de Gabinete de Apoio à
Presidência, Senhor Pedro Ramalheira Azevedo que secretariou a reunião. ------------------------------------ INÍCIO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quando eram dezoito horas e trinta e cinco minutos, iniciou-se a reunião com a seguinte
ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------
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---------- Ponto único - Emissão de Parecer sobre as linhas de orientação geral da política
municipal para a juventude, constantes no plano de Atividades e Orçamento para 2022 -------------- O Senhor Presidente iniciou a reunião, cumprimentando todos os presentes, agradecendo
as suas presenças e justificou as faltas da Chefe da Divisão de Intervenção Social, Senhora Eisa
Lourenço, por se encontrar no gozo de férias e do Senhor Carlos Ferreira, representante da
Juventude Comunista, por se encontrar em isolamento profilático. ---------------------------------------------- De seguida, o Senhor Presidente no periodo antes da ordem do dia, procedeu à
distribuição da Ata referente à realização do último Conselho Municipal da Juventude e submeteua à votação dos membros com direito a voto e que estiveram presentes neste último, tendo sido
esta aprovada, por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------Não havendo mais a referir no período antes da ordem do dia, o Senhor Presidente passou ao ponto
único da ordem de trabalhos e salientou que foi condição do Executivo Municipal levar em
consideração todas as propostas feitas pelos membros do Conselho Municipal da Juventude e que
as mesmas estão espelhadas no plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2022, para o qual
se pede a emissão de Parecer. ------------------------------------------------------------------------------------------ Neste sentido, o Senhor Presidente questionou os presentes sobre o ponto da ordem de
trabalhos, onde a representante da Juventude Social Democrata, Inês Severino, usou da palavra
para ler e entregar um documento, que se anexa a esta Ata, com a emissão de parecer favorável ao
documento em causa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo mais intervenções por parte dos membros do Conselho Municipal da
Juventude, o Senhor Presidente colocou à votação a emissão do Parecer ao Plano de Atividades
para 2022 e o mesmo foi aprovado, por unanimidade, emitir Parecer favorável sobre as linhas de
orientação geral da política municipal para a juventude, constantes no Plano de Atividades e
Orçamento para o ano de 2022. --------------------------------------------------------------------------------------- EN<:EJlEti\MEN1rO: --------------------------------------------------------------------------------------- Quando eram dezoito horas e cinquenta e cinco minutos, o Excelentíssimo Presidente a
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presidir deu por encerrada a reunião, desejando a todos um Bom Ano de 2022, da qual foi lavrada
a presente ata, que vai ser por si assinada e por Pedro Ramalheira Azevedo, que a secretariou.----

o

Presidente

do

Conselho

Municipal da Juventude:

o Secretário:
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