ATA
CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE VILA VERDE

Aos dezanove dias do mês de Março de dois mil e catorze, pelas vinte e uma
horas, reuniu o Conselho Municipal da Juventude de Vila Verde (CMJVV), na sala
de reuniões do Município de Vila Verde, sob a presidência de António Fernando
Nogueira Cerqueira Vilela, com a seguinte ordem de trabalhos;…….……………………
1.- Tomada de posse dos novos membros do CMJVV;…………………………………………
2.- Eleição dos secretários do CMJVV;…………………………………………………………………
3.- Eleição de um representante do CMJVV para integrar o Conselho Municipal
de Educação;……………………………………………………………………………………………………….
4. Outros assuntos;……………………………………..……………………………………………………..
No primeiro ponto da ordem de trabalhos, procedeu-se à tomada de posse dos
membros que compõem este conselho, a saber: António Fernando Nogueira
Cerqueira Vilela, Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde; Filipe Barros
Pereira Lopes, representante do Grupo Parlamentar do Partido Social
Democrata, na Assembleia Municipal de Vila Verde; Maria Luísa Azevedo
Gonçalves, representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na
Assembleia Municipal de Vila Verde; José Manuel Ferreira Araújo, representante
da Associação Cultural, Recreativa e Musical de Aboim da Nóbrega; Júlio Manuel
Rodrigues Ferraz, representante da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva
de Sande; Carlos Manuel Martins Correia, representante da Juventude Social
Democrata; Maria Paulina Feio de Lira Fernandes, representante da Juventude
Socialista de Vila Verde; Marta Manuela Gomes Antunes, representante do
Corpo Nacional de Escutas; verificada a conformidade legal do processo, bem
como a identidade dos nomeados assinaram a tomada de posse;………………….…..
Os membros Bruna Madalena Duarte Pereira, representante do Grupo
Parlamentar do Centro Democrático Social – Partido Popular; Hugo Filipe
Nogueira Gonçalves, representante do Grupo Parlamentar da Coligação
Democrática Unitária na Assembleia Municipal de Vila Verde; Geraldo César
Lopes Lemos, representante da Associação Recreativa, Desportiva e Cultural de
Goães S. Pedro; Carla Sofia Azevedo Pimentel, representante do Grupo de
Jovens de Prado S. Miguel; André Filipe da Silva Gomes, representante da
Associação de Estudantes da Escola Secundária de Vila Verde; Alexandra Sofia

Carvalho de Sá Machado, representante da Associação de Guias de Portugal;
Hugo Filipe Paraíso dos Santos, representante da Juventude Popular de Vila
Verde; não tomaram posse pelo facto de não comparecerem à reunião plenária
do Conselho Municipal de Juventude de Vila Verde;…………………….……………………..
No segundo ponto da ordem de trabalhos decorreu a apresentação de listas e
votação para a eleição do primeiro e segundo secretários do Conselho Municipal
de Juventude de Vila Verde, tendo sido eleito como primeiro secretário Filipe
Barros Pereira Lopes, representante do Grupo Parlamentar do partido Social
Democrata, na Assembleia Municipal de Vila Verde, e como segunda secretária
Marta Manuela Gomes Antunes, representante do Corpo Nacional de Escutas;
………………………………………….………………………………………………...................................
No terceiro ponto da ordem de trabalhos decorreu a apresentação de listas e
votação para a eleição de um representante do Conselho Municipal de
Juventude de Vila Verde, para integrar o Conselho Municipal de Educação, tendo
sido eleita Maria Luísa Azevedo Gonçalves, representante do Grupo Parlamentar
do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Vila Verde;…..............................
No quarto ponto da ordem de trabalhos, outros assuntos: Maria Paulina Feio de
Lira Fernandes, representante da Juventude Socialista de Vila Verde, felicitou os
novos membros do Conselho Municipal de Juventude de Vila Verde;………………....
Maria Paulina sugeriu que qualquer proposta ou parecer aprovado no Conselho
Municipal de Juventude de Vila Verde, e que seja apresentado na Assembleia
Municipal de Vila Verde, deve ser apresentado por qualquer elemento que não
seja deputado municipal;…………………………………………………………………………………….
Maria Paulina referiu ainda que, deviam ter acesso à ata da última reunião pois
pretende repor a verdade uma vez que foram feitos alguns comentários na
Assembleia Municipal a propósito do parecer às Grandes Opções do Plano e
Orçamento para 2014, que não correspondem à verdade;………………………………….
A representante da Juventude Socialista de Vila Verde, sugeriu ainda, que para
as próximas reuniões do Conselho Municipal de Juventude de Vila Verde fosse
feito o convite aos membros de associações juvenis do concelho para poderem
assistir e participar nas reuniões;………………………………………………………………………..
Maria Paulina expressou a intenção de fazer uma proposta ao Conselho
Municipal de Juventude, à qual o Sr. Presidente sugeriu que a mesma fosse
apresentada na próxima reunião do plenário no período “antes da ordem do
dia”;.........................................................................................................................

Carlos Correia, representante da Juventude Social Democrata, felicitou os
secretários e a representante no Conselho Municipal de Educação pela sua
eleição, e afirmou, que espera que surjam muitas ideias e que se possa fazer um
bom trabalho no Conselho Municipal de Juventude;…………………………………..........
Neste ponto da ordem de trabalhos a Dra. Júlia Fernandes, Vereadora do
Pelouro da Educação, Cultura e Ação Social com o Pelouro da Juventude, fez
uma pequena intervenção para comunicar a existência de um espaço dedicado à
juventude no site do Município, no qual estão alguns temas de interesse para os
jovens do município, referindo que este novo espaço está aberto a sugestões.
Dra. Júlia convidou todos os presentes para a assinatura do protocolo do Cartão
Jovem Municipal no dia 24 de março, cartão que vai proporcionar aos jovens
vilaverdenses imensas vantagens;……………………………………………………………………….
Paulina Feio de Lira Fernandes mostrou satisfação pela existência do espaço
dedicado à juventude e referiu a possibilidade de se colocar no site, as atas das
reuniões do Conselho Municipal de Juventude de Vila Verde………………………………

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a
presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo presidente e
secretários do Conselho Municipal de Juventude de Vila Verde;............................
Presidente: António Fernando Nogueira Cerqueira Vilela…....................................
_________________________________________________________________

Primeiro secretário: Filipe Barros Pereira Lopes…………………………………………………..
_________________________________________________________________

Segundo secretário: Marta Manuela Gomes Antunes………………………………………….
_______________________________________________________________

