Conselho Municipal de Juventude da Trofa
ATA N.º 1/ 2018

----- Aos catorze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, pelas dez horas, na Sala de
Reuniões do Fórum Trofa XXI, realizou-se a sessão ordinária do Conselho Municipal de
Juventude (CMJ) da Trofa.------------------------------------------------------------------------------------------- A reunião foi presidida pelo Vereador do Pelouro da Juventude, Renato Pinto Ribeiro,
em representação do Senhor Presidente da Câmara da Trofa, Sérgio Humberto, e contou
com a presença dos seguintes membros: Sérgio Alves (Partido Social Democrata), Luísa
Felizardo (Partido Socialista), Pedro Monteiro (CDS - Partido Popular), Raul Devesas
(Partido Comunista Português), Alexandre Maia (Juventude Social Democrata), Bruno
Soares (Juventude Socialista), Hugo Devesas (Juventude Comunista Portuguesa), Mariana
Serra (Juventude Popular), Ricardo Gil (C.N.E. 447 - Santiago Bougado) e André Coroa
(Clube Slotcar da Trofa), registados na folha de presenças em anexo.----------------------------------- A reunião teve a seguinte Ordem de trabalhos:----------------------------------------------------------- Período de Antes da Ordem do Dia.----------------------------------------------------------------------- Período da Ordem do Dia:------------------------------------------------------------------------------------ Ponto 1- Eleição do representante do Conselho Municipal da Juventude para o
Conselho Municipal de Educação;------------------------------------------------------------------------------- Outros assuntos de interesse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia:----------------------------------------------------------------------------- Tomou a palavra o Vereador Renato Pinto Ribeiro para agradecer a presença de todos
e colocar um ponto de ordem respeitante ao funcionamento das sessões do Conselho
Municipal da Juventude, de forma a evitar que as mesmas se prolonguem, com prejuízo do
número de membros no final da sessão ser inferior ao início da mesma, por se ausentarem
por razões pessoais e outras, como aconteceu em algumas reuniões no mandato anterior.------- Nesse sentido, o Vereador informou que as sessões passariam a ter o seguinte
funcionamento:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Período de Antes da Ordem do Dia” - utilizado por quem preside a reunião e servirá,
entre outras coisas, para prestar informação ou dar conhecimento de algo ou alguma
matéria que não esteja no “Período da Ordem do Dia” ou que tenha surgido após a emissão
da convocatória, bem como colocar à consideração dos presentes a inclusão de algum
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ponto no “Período da Ordem do Dia”, que pela sua importância, relevância ou necessidade,
seja importante essa mesma inclusão.---------------------------------------------------------------------------- “Período da Ordem do Dia” - utilizado para debater os pontos constantes na
convocatória, sendo que, quem preside, apresentará o ponto, abrindo de seguida, as
inscrições para quem quiser usar da palavra, e no final das intervenções responderá e
encerrará o ponto, passando ao seguinte.------------------------------------------------------------------------ “Outros Assuntos de Interesse” – este ponto será incluído no “Período da Ordem do
Dia”, como último ponto, e destina-se aos membros para colocarem questões, sugestões,
entre outros, e funcionará com abertura de inscrições para usarem da palavra, terminando
com as respostas por parte de quem preside.------------------------------------------------------------------- Neste período, o Vereador do Pelouro da Juventude, Renato Pinto Ribeiro, aproveitou
para dar conhecimento aos elementos do Conselho Municipal da Juventude, abstendo-se de
fazer qualquer tipo de comentário, de que o Clube Slotcar da Trofa, representado no órgão,
colocou uma ação judicial contra a Câmara Municipal da Trofa, solicitando que o Tribunal
considere nulos os atos ou aprovações que foram praticados na última sessão do Conselho
Municipal da Juventude, cuja ata todos receberam e que acompanhava a convocatória da
presente sessão.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador Renato Pinto Ribeiro informou ainda, de que tendo em consideração que o
técnico da Câmara Municipal da Trofa, Dr. Sérgio Costa, afeto à Secção da Juventude, se
encontra ausente ao serviço, desde o início do ano por baixa de assistência à família, com o
serviço a ser assegurado por outros colegas que não estão completamente dentro da
mecânica e procedimentos, originou que nesta convocatória, voltasse a existir um lapso, que
foi a não inclusão de um ponto no “Período da Ordem do Dia” para aprovação da ata da
sessão anterior.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face ao exposto, o Vereador Renato Pinto Ribeiro, colocou à consideração dos
presentes a inclusão desse ponto no “Período da Ordem do Dia”, passando a ser designado
por ponto n.º 1, passando o ponto n.º 1 da convocatória a ser designado por ponto n.º 2.
Colocado a votação, este assunto foi aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia:-------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1- Aprovação da Ata nº. 3/2017 relativa à sessão ordinária de 9 de dezembro.--------- Iniciado o presente ponto, colocou-se à aprovação a Ata nº. 3/2017, relativa à sessão
ordinária de nove de dezembro de dois mil e dezassete, tendo a mesma sido aprovada por
unanimidade dos possíveis votantes.-------------------------------------------------------------------------Ponto 2- Eleição do representante do Conselho Municipal da Juventude para o
Conselho Municipal de Educação. --------------------------------------------------------------------------
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----- Iniciado o presente ponto, o Vereador Renato Pinto Ribeiro colocou o assunto à
discussão, tendo Bruno Soares, representante da Juventude Socialista, sugerido o
representante da Associação de Estudantes da Escola Secundária da Trofa, considerando
que, atendendo às caraterísticas do órgão, seria um bom elemento como representante do
Conselho Municipal da Juventude. O Vereador Renato Pinto Ribeiro informou que
desconhecia se o Conselho Municipal de Educação já teria um representante da Associação
de Estudantes da Escola Secundária da Trofa, agravado pelo facto do mesmo não estar
presente, pelo que o mesmo não deveria ser indigitado.----------------------------------------------------- Em seguida tomou a palavra Pedro Monteiro, representante do CDS – Partido Popular,
informou estar disponível para assumir o cargo, reforçando de que o mesmo estaria
adequado à sua formação académica e profissional.---------------------------------------------------------- Dado que mais ninguém se disponibilizou para esta eleição, procedeu-se à votação, por
voto secreto, tendo Pedro Monteiro sido eleito com dez votos a favor e um voto em branco.-Outros Assuntos de Interesse:------------------------------------------------------------------------------------ Entrados neste ponto, o Vereador Renato Pinto Ribeiro informou os presentes que, em
breve, seria agendada a próxima sessão do Conselho Municipal da Juventude para
apresentação do BELIVE 2018, tendo aproveitado para referir os nomes dos cabeças de
cartaz, entretanto tornados público, acrescentando de que este é um ano de viragem
deixando para trás o conceito de Festa da Juventude, para se assumir como Festival da
Juventude.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De seguida passou a palavra ao Chefe da Divisão da Cultura, Turismo, Desporto e
Juventude, Artur Costa, que informou os presentes das datas e locais das principais
iniciativas para o ano de 2018, tendo também referido de que o documento seria enviado
por correio eletrónico. Ficou ainda decidido enviar a Newsletter Mensal da Casa da Cultura
da Trofa para todos os elementos do Conselho Municipal da Juventude, para conhecimento
dos principais eventos da Câmara Municipal da Trofa, com o Vereador Renato Pinto Ribeiro
a reforçar o convite para a participação nos mesmos.--------------------------------------------------------- De seguida usou da palavra Bruno Soares, da Juventude Socialista, para colocar duas
questões, nomeadamente a possibilidade de integração do Grupo de Jovens Juventude
Sem Fronteiras do Muro, no Conselho Municipal da Juventude, dado tratar-se de uma
Associação Juvenil inscrita no Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e ainda a
possibilidade das reuniões do Conselho Municipal da Juventude poderem acolher
observadores das diferentes estruturas locais que assim entendam participar nas mesmas,
sem direito a voto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em resposta, o Vereador Renato Pinto Ribeiro ficou de analisar a conformidade da
constituição do Grupo de Jovens Juventude Sem Fronteiras do Muro para poder integrar o
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Conselho Municipal da Juventude, bem como verificar a possibilidade regimental e legal de
poderem ser acolhidos, nas reuniões do Conselho Municipal da Juventude, com a
designação de “observador permanente”, sem direito a voto.----------------------------------------------- Mais referiu que, iria mandar verificar a conformidade das dúvidas existentes e que
informaria os membros do Conselho Municipal da Juventude numa próxima reunião.--------------- Não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a reunião às onze horas e vinte
minutos, lavrando-se a presente ata que depois de aprovada na próxima reunião ordinária
do Conselho Municipal de Juventude, será assinada pelo Vereador do Pelouro da Juventude
da Câmara Municipal da Trofa, Renato Pinto Ribeiro, que presidiu a este Conselho, e pelos
secretários do Conselho Municipal de Juventude que a redigiram e, em seguida, será
disponibilizada para consulta no sítio de internet da Câmara Municipal de Trofa.----------------O Presidente: ______________________________________________________________
O 1.º Secretário: ____________________________________________________________
O 2.º Secretário: ____________________________________________________________
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