MUNICÍPIO DA GOLEGÃ

CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE

============================A T ANo °02//2021 ===========================
---------- REUNIÃO ORDINÃRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DA GOLEGÃ DE 07 DE
DEZEMBRO DE 2 021:

-------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte um, no Salão Nobre dos Paços do
Concelho, reuniu extraordinariamente 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 A1caçarenho 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

°

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, da Senhora Célia Abreu,
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 Milene
Simões, 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 e do Senhor Carlos Ferreira, representante da Juventude Comunista. Estiveram
ainda presentes o Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência, Senhor Pedro Ramalheira Azevedo,
o Secretário de Apoio ao Gabinete da Vereação, Senhor Ricardo Correia, a Técnica Superior do
Gabinete de Auditoria Interna da Câmara Municipal da Golegã, Senhora Helena Paula Romão, a
Chefe da Divisão de Administração e Finanças, Senhora Ana Catarina Ferreira Cristino a fim de
prestarem quaisquer esclarecimentos, e secretariou a reunião a Senhora Sónia Valadares. ---------
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FLS.

1/4
Reunião de 07 dezembro 202 1
Ata n''2 /2021

MUNIcíPIO DA GOLEGÃ

~J,

CONSE LHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE

---------- Quando eram dezoito horas e quinze minutos, iniciou-se a reunião com a seguinte
ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Apresentação de propostas pelo Conselho Municipal da Juventude para o
Orçamento e GOP - Grandes Opções do Plano de 2022; ----------------------------------------------------- Eleição do representante do Conselho Municipal da Juventude para o Conselho
Municipal da Ed u cação; ---------------------------------------------------------------------- ------------------------ O Senhor Presidente iniciou a reunião, cumprimentando todos os presentes e
agradecendo as suas presenças. Começou por informar que só tem direito a voto os
representantes do Agrupamento 1139 do Corpo Nacional de Escutas, da Associação Cultural
Cantar Nosso, da Associação de estudantes da EB2,3/S Mestre Martins Correia da Golegã, da
Juventude Socialista, da Juventude Social Democrata e da Juventude Comunista Portuguesa. -------------- O Senhor Presidente deu conhecimento que só a Associação Cultural Cantar Nosso,
tinha apresentado uma proposta a ser contemplada no Orçamento Municipal e nas Grandes
Opções do Plano para o ano de 2022. A representante da Associação Cultural Cantar Nosso,
Célia Abreu, apresentou a sugestão que tinham entregue, relatando que a mesma deve-se ao facto
de sentirem que cada vez mais os jovens utilizam os écrans com repercussões consideráveis
destes com a sociedade, e tendo em consideração o objeto de atuação, da associação, consideram
que a proposta de oferta de 60% da mensalidade, aos novos alunos, será uma mais-valia para os
jovens munícipes do concelho da Golegã. Foi solicitado aos presentes, que não tinham enviado
propostas, que as apresentassem e as enviassem, via e-mail, no prazo de 24 horas, ressalvando
que as propostas apresentadas serão plurianuais. ------------------------------------------------------------------- Neste sentido, a representante da Juventude Social Democrata, Inês Severino, informou
que a JSD considera como prioritário a aquisição de desfibrilhadores para as instalações
desportivas, do Município, colocação de relvado no Campo Assunção Coimbra, assim como a
criação de trilhos no concelho, para a promoção da prática desportiva. O Senhor Vice-Presidente
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informou que o Município já está a tratar da aquisição de quatro desfibrilhadores, para as infraestruturas desportivas, do concelho. ---------------------------------------------------------------------------------- O representante da Juventude Comunista P011uguesa, Carlos Ferreira, comunicou que
consideram que é importante aumentar o apoio ao arrendamento jovem, alargar o horário de
Transfer, colocação de relvado no Campo Assunção Coimbra, construção de um ringue nas
freguesias de Azinhaga e Golegã, criação de uma agenda cultural diversificada e limpeza das
margens do Rio Almonda. --------------------------------------------------------------------------------------------- A representante do Agrupamento de Escuteiros da Golegã, Joana Medinas, infonnou
que já tinham reunido com o Executivo Municipal, solicitando o apoio do Município para a
realização da III Edição "Golegã Scout Challenger", que se irá realizar em abril 2022, e preveem
a participação de quatrocentos/quinhentos escuteiros nacionais. ------------------------------------------------- A Maria Sousa, Vice-Presidente da Associação de Estudantes da EB2,3/S Mestre
Martins Correia da Golegã, informou que tomaram posse há pouco tempo, e que a maior
preocupação da associação é a condição em que se encontra a sede da associação de estudantes,
assim como o antigo ginásio, que foi transformado numa sala de aula, mas cujas condições de
vi sibi I idade são mui to reduzidas. ------------------------------------------------------------------------------------- De acordo com estes levantamentos, o Senhor Vice-Presidente infonnou que teve a
oportunidade de visitar, juntamente com o Senhor Diretor do Agrupamento de Escolas, as
instalações da EB2,3/S e que ficou preocupado uma vez que a partir do ano 2024 os exames
nacionais serão todos on-line, e as instalações não estão preparadas para tanta tecnologia.
lnfonnou ainda que existia um projeto de reabilitação da EB2,3/ S Mestre Martins Correia, cujo
valor rondava quase dois milhões de euros, mas por uma questão de orçamento irá fazer-se de
forma faseada e a intervenção irá ser nos blocos mais degradados, nomeadamente nos blocos A,
B e C. Pretende-se abrir o procedimento para o início do próximo ano civil. ---------------------------------- Eleição do representante do Conselho Municipal da Juventude para o Conselho
Municipal da Educação; ------------------------------------------------------------------------------------FLS.
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---------- A representante da bancada da Juventude Social Democrata, Inês Severino, auto
propôs-se para representar o presente Conselho, no Conselho Municipal da Educação.
Considerando que não houve mais nenhuma proposta, procedeu-se à eleição. CINCO (5)
VOTOS A FOVOR, UM (I) VOTO BRANCO. Assim, Inês Tomás Trincão Severino, foi
nomeada como a representante do Conselho Municipal de Juventude, no Conselho Municipal de
Educação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- IêN<:IêFtltJ\MICN1r(): --------------------------------------------------------------------------------------- Quando eram dezoito horas e quarenta e cinco minutos, o Excelentíssimo Presidente a
presidir deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que vai ser por si
assinada e por Sónia Alexandra Carvalho Valadares, que a secretariou.--------------------------------

O

Presidente

do

Conselho

Municipal da Juventude:

A Secretária:
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