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ATA N.º 1 

PLENÁRIO DO CMJCERVEIRA – 29 DE DEZEMBRO DE 2014 

 

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de 2014, pelas dezoito horas e trinta minutos, 

reuniu no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o plenário do Conselho Municipal de 

Juventude, cuja lista de presenças se anexa a esta ata (anexo I). Conforme a Lei 6/2012, de 10 

de fevereiro, enquanto Órgão consultivo do Município, foi presidido pelo Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, Eng.º João Fernando Brito Nogueira e com a 

presença da Sr.ª Vereadora com o pelouro da Juventude, Dr.ª Aurora Viães.-------------------------- 

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------- 

Ponto 1 - Mensagem de Abertura do Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 

Cerveira;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto 2 – Apresentação do Conselho Municipal de Juventude de Cerveira;---------------------------- 

Ponto 3 – Apresentação do Regulamento do CMJCERVEIRA;----------------------------------------------- 

Ponto 4 - Eleição da mesa - 2 secretários;----------------------------------------------------------------------- 

Ponto 5 – Eleição da Comissão Permanente;------------------------------------------------------------------- 

Ponto 6 – Eleição do representante no Conselho Municipal da Educação;------------------------------ 

Ponto 7 – Apresentação da proposta de Regimento do CMJCERVEIRA;---------------------------------- 

Ponto 8 – Análise e Votação da Proposta de Regimento;---------------------------------------------------- 

 Ponto 9 – Proposta de convites a Observadores Permanentes e/ou Participantes externos 

(sem direito a voto);--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 10 - Informação sobre Orçamento Participativo Jovem;--------------------------------------------- 

Ponto 11 – Preparação do 2.º Plenário;-------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 12 – Mensagem de Encerramento.----------------------------------------------------------------------- 

Dando cumprimento à ordem de trabalhos, tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara 

que deu as boas vindas aos presentes, agradecendo a presença de todos. Destacou que a 

colaboração das associações é fundamental para que este órgão consultivo da Câmara 

Municipal tenha sucesso. Relevou ainda, a importância deste tanto para os jovens como 

para o município, uma vez que, os jovens são essenciais para o desenvolvimento do 
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concelho e que o CMJCERVEIRA será um organismo de reflexão e debate de ideias, onde 

os próprios jovens terão uma voz ativa e em que as suas preocupações e interesses 

estarão na ordem do dia. Referiu ainda, que para ajudar a colocar em prática esta 

intenção, o executivo municipal decidiu atribuir uma verba do orçamento participativo 

geral para os jovens no valor de 10.000€ (dez mil euros). Frisando que apesar de não ser 

uma verba muito avultada, será uma oportunidade para os jovens manifestarem os seus 

interesses e apresentarem os seus projetos.-------------------------------------------------------------- 

De seguida para introduzir o ponto dois da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente solicitou à 

Sr.ª Vereadora que apresentasse o CMJCERVEIRA. Esta tomou a palavra e congratulou-se 

também com a presença das associações e restantes entidades, esclarecendo o facto de se 

terem destacado os membros da primeira fila pois era a eles que por lei cabia a tomada de 

posse e o direito de voto na adesão das outras entidades. Neste momento, foi feita a 

assinatura do auto de tomada de posse (anexo II), pelos representantes das seguintes 

entidades: membro da Assembleia Municipal eleito pelo PSD- Cláudia Ferreira; membro da 

Assembleia Municipal eleito pelo PS – Joaquim Barroso; membro da Assembleia Municipal 

eleito pelo PENCE – Pedro Soares; membro representante da JS em Vila Nova de Cerveira – 

Rita Carvalho; vice-presidente da Cerveira Jovem Associação – Diogo Carvalho e presidente 

da Associação de Estudantes da Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira – 

Mariana Rodrigues. Foi ainda referido que as restantes associações de estudantes 

comunicaram à técnica da autarquia que estariam disponíveis para participar no 

CMJCERVEIRA, mas que nesta data lhes era impossível estar presentes. ------------------------

No ponto três da ordem de trabalhos, e também por solicitação do Sr. Presidente, a Sr.ª 

Vereadora apresentou ainda o regulamento do CMJCERVEIRA (anexo III), que já teria sido 

aprovado e discutido na Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------

De seguida passou-se à eleição dos dois secretários para compor a mesa. O Sr. Presidente 

da Câmara perguntou se alguém se disponibilizava, voluntariando-se o membro 

representante da JS, Rita Carvalho, e a Presidente da Associação de Estudantes da Escola 

Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira, Mariana Rodrigues. Procedeu-se então à 

votação sendo aprovada por unanimidade, como primeira secretária- Rita Carvalho e 

como segunda secretária- Mariana Rodrigues. --------------------------------------------------------- 
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No ponto cinco da ordem de trabalhos a Sr.ª Vereadora, explicou o que é a Comissão 

Permanente e quais as suas funções dentro do CMJCERVEIRA. Atendendo à especificidade 

das funções desta comissão a Sr.ª Vereadora apresentou uma proposta para a composição 

deste órgão (anexo IV), que seria composto pelo Vereador com o pelouro da juventude, 

por um representante das associações juvenis, um representante das associações de 

estudantes, um representante das outras associações e um representante das associações 

de pais, a qual no total perfaz um número de cinco elementos. A proposta foi aprovada 

por unanimidade e o CMJCERVEIRA autorizou ainda que estas entidades fossem 

consultadas separadamente para eleição dos seus membros, para assim poder iniciar os 

trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

No ponto seis da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente perguntou se havia algum 

voluntário para representar este órgão no CME e entendeu-se por unanimidade que seria 

o representante do CMJCERVEIRA a primeira Secretária – Rita Carvalho.------------------------

De seguida, por solicitação do Sr. Presidente, a Sr.ª Vereadora apresentou a proposta de 

regimento (anexo V) que foi enviada por email para todos os presentes. Não havendo 

questões sobre o assunto, a proposta foi submetida à votação e aprovada por 

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No ponto nove da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente pediu aos membros presentes para 

indicarem quem se poderia convidar para fazer parte do Conselho como participantes 

externos e/ou Observadores. O membro da Assembleia Municipal eleito pelo PENCE, Pedro 

Soares, pediu a palavra e começou por dizer que era um privilégio estar nesta sessão pois, há 

já muito tempo, que um grupo de jovens teria tentado implementar este órgão em Cerveira e 

não foi bem-sucedido. Assim, agradeceu ao Sr. Presidente e à Sr.ª Vereadora a aposta neste 

tipo de estratégia e pediu aos jovens que façam deste espaço um espaço de discussão e 

partilha em prol de toda a comunidade jovem cerveirense. Lembrou também que os membros 

que irão pertencer à Comissão Permanente deverão estar inscritos e presentes nas sessões do 

Conselho e a Sr. ª Vereadora informou que a proposta apresentada conta já com um grupo de 

Associações que já tinham manifestado interesse em participar neste projecto. O Sr. Deputado 

Pedro Soares sugeriu então para este ponto que fossem convidadas como Observadores 

Permanentes as Escolas do concelho: Agrupamento de escolas de Vila Nova de Cerveira, ETAP-
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Escola Profissional, Colégio de Campos e Escola Superior Gallaecia. A proposta foi colocada a 

votação e aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------- 

De seguida, e para poder dar resposta à criação da Comissão Permanente a Sr. ª Vereadora 

propôs que as associações presentes pudessem apresentar as suas fichas de inscrição e que o 

CMJCERVEIRA se pronunciasse já sobre a sua viabilidade. Assim, foram admitidas como 

membros e sem direito a voto as seguintes instituições: Associação Cultural e Recreativa 

Bombos de S. Tiago – entidade colectiva; Associação Capoeira Interação – entidade colectiva; 

Agrupamento de Escuteiros 981 – Campos – entidade colectiva; Associação Recreativa e 

Cultural de Nogueira – entidade colectiva; Associação Desportiva e Cultural da Juventude de 

Cerveira – Remo – entidade colectiva.---------------------------------------------------------------------------- 

Tiago José da Cunha Martins – pessoa singular--------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente felicitou as entidades que aderiram a este Conselho, fazendo votos para que 

mais coletividades e pessoas singulares se inscrevam e participem.-------------------------------------- 

No ponto dez da ordem de trabalhos o Sr. Presidente salientou que no próximo plenário 

seriam transmitidas as regras de funcionamento do orçamento participativo e que para além 

do que já tinha sido apresentado ao início não haveria muito mais a dizer. Desafiou os 

presentes e pensarem nos projectos que no seu ponto de vista poderiam ser apresentados e 

perguntou se alguém teria alguma dúvida ou sugestão a fazer. Nada havendo a registar 

avançou-se para o ponto doze com a preparação do próximo plenário.---------------------------------

O Sr. Presidente informou que o segundo plenário deverá realizar-se na segunda quinzena de 

março de 2015 mas que atempadamente todos os elementos seriam convocados. A Sr.ª 

Vereadora informou que para o segundo plenário será então apresentada a Comissão 

Permanente, que depois de eleita pelos seus representantes iniciará funções e apresentará já 

no segundo plenário um conjunto de ferramentas para elaborar o diagnóstico da realidade dos 

jovens do concelho, bem como um esboço do plano de ação para 2015.----------------------------- 

O Sr. Presidente, em seu nome pessoal e em nome do executivo da Câmara Municipal, saudou 

os presentes e manifestou a sua satisfação por ter arrancado o primeiro plenário do Conselho 

Municipal da Juventude, do qual espera ver desenvolvidos e apresentados projetos e a 

participação dos jovens para a definição das políticas para a juventude. Seguidamente passou 

a palavra para o plenário. Tomando a palavra a Presidente da Associação de Estudantes do 
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Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira, Mariana Rodrigues que elogiou a formação 

deste conselho, referindo que é uma iniciativa inovadora já que a nível do distrito não conhece 

nenhum município que tenha uma política de proximidade tão forte como esta. Está certa 

ainda, que as reuniões deste grupo serão frutíferas quer na evolução de projetos de interesse 

para os jovens, quer como meio de debate e desenvolvimento de políticas interventivas.--------

O Sr. Tiago Martins, também pediu a palavra e elogiou a criação do conselho que dá a 

possibilidade de ver manifestada “a voz coletiva” na delineação de políticas e projetos juvenis 

e manifestou ser uma enorme satisfação integrar este órgão. --------------------------------------------

Tomou ainda a palavra o Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira que 

também se congratulou com a criação deste Conselho e afirmou que será um elemento 

diferenciador do concelho relativamente a outros, pois considera que Vila Nova de Cerveira 

tem características muito positivas tanto a nível de posicionamento geográfico, como a nível 

de acessibilidades e transportes, fatores de proximidade que aliados com politicas inovadoras 

conseguem dar impulso e desenvolvimento económico sustentável ao município. -----------------

E, nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a sessão da qual foi lavrada a presente 

ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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