REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE PENAFIEL
DE 26 DE SETEMBRO DE 2017
-----------Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano dois mil e dezassete, pelas dezassete horas e trinta minutos,
reuniu o Conselho Municipal da Juventude de Penafiel (CMJ), no salão nobre da Câmara Municipal de Penafiel. --------------------------Encontravam-se presentes a Drª. Susana Oliveira, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Penafiel (CMP), Ana
Lourenço, da Juventude Social Democrata, Ana Ricardina dos Santos, do Agrupamento 1361 de S. Martinho de
Recesinhos, Luís Guimarães, da Juventude Socialista, João Rocha do Centro de Convívio de Jovens da Capela, Dr. João
Lameiras, Chefe da Unidade de Educação, Juventude e Tempos Livres da CMP e Dr.ª Célia Rocha da Unidade de Educação,
Juventude e Tempos Livres da CMP, que secretariou a reunião. ----------------------------------------------------------------------------------1.º Ponto – Discussão e aprovação da ata da reunião anterior. -------------------------------------------------------------------- A ata foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------2.º Ponto – Informações diversas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Dr.ª Susana Oliveira: Começa por informar os presentes sobre as atividades desenvolvidas pelo município de
Penafiel, nomeadamente a Noite Branca, o Escorrega Gigante, as Festas do Corpo de Deus realçando a candidatura das
Festas do Corpo de Deus a Património Cultural e Imaterial da Humanidade, as Férias Educativas, o Encontro da Juventude,
o festival de Teatro Sentir Penafiel, a 2º Festival do Melão Casca de Carvalho, a Agrival, a Festa do Caldo de Irivo, a Noite
Vermelha, a Festa do Caldo de Quintandona, o Festival de música Riverstone, em Rio de Moinhos, que superou todas as
expectativas. Para o futuro, refere, que teremos a 10ª Edição do Festival Literário Escritaria, a partir do dia 16 de outubro,
em que o autor homenageado será o Miguel Sousa Tavares.-------------------------------------------------------------------------------------3.º Ponto – Outros Assuntos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ana Ricardina: Informa que é a nova chefe do agrupamento 1361 de S. Martinho de Recesinhos. Transmite que é
intenção dos pais fazerem trilhos na freguesia devidamente identificados e pretende saber se podem ser certificados e por
quem.---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dr.ª Susan Oliveira: Disponibiliza-se para dar todo o apoio na criação de trilhos e caminhos pedestres, referindo,
contudo, que há uma entidade própria para fazer esse licenciamento. --------------------------------------------------------------------------Ana Ricardina: Refere, ainda, que pretendem decorar uma rotunda em Casais Novos, gostaria de saber quem é a
entidade que autoriza, se é empresa pública Infraestruturas de Portugal. ----------------------------------------------------------------------Dr.ª Susana Oliveira: Disponibiliza-se para perceber quem dá essas autorizações e informar o agrupamento. -----------------Ana Lourenço: Agradece todo o trabalho que a autarquia tem desenvolvido e o apoio que deu às várias
iniciativas da JSD. Realça que a JSD já tem outras propostas para apresentar no próximo mandato. ----------------------------------------Luís Guimarães: Por ser a última reunião, faz uma revisão sobre as propostas que foram apresentadas de uma
forma pró-ativa e construtiva, nomeadamente, o orçamento participativo jovem, a formação em suporte básico de vida,
que considera ainda não estar bem operacionalizada no terreno; a proposta da Casa da Juventude que ainda não se
concretizou e lamenta a venda de património municipal; a proposta de plataforma interativa com informação relativa à
oferta formativa, que foi bem acolhida. No geral, considera que foram dinamizadas iniciativas positivas no âmbito da
juventude. Chama a atenção para o facto de alguns artistas mais jovens não serem remunerados pelas tarefas que
realizam ao serviço da CMP.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------Dr.ª Susana Oliveira: Relativamente à referência a artistas que não são remunerados, afirma que isso se deve ao
facto de eles não estarem devidamente coletados para que a autarquia os possa remunerar e que outras vezes são
atuações gratuitas, no âmbito de um trabalho de parceria e de intercâmbio com outros grupos. Dado que a Câmara os
apoia de diferentes formas, os grupos muitas vezes retribuem, oferecendo a sua presença gratuita, refere. ------------------------------Luís Guimarães: Congratula-se por não haver exploração, mas sim colaboração. Reconhecendo o esforço que foi
feito, considera que este CMJ poderia funcionar de uma forma mais útil e que as coletividades fossem mais representadas,
se o seu regulamento fosse diferente. Refere que este CMJ deveria ter acesso a mais informação para enriquecer o
debate. Por fim, sublinha que foi feito um bom trabalho. ------------------------------------------------------------------------------------------João Rocha: Começa por fazer um enquadramento das atividades do CECA: Dádiva de sangue que excedeu as
expectativas e que considera importante levar esta iniciativa a todas as freguesias do concelho. Informa que foi contactado
pela gestão do programa Cuida-te, informando que o CECA foi contemplado com a aprovação da candidatura em duas
medidas, nomeadamente, a plataforma móvel e as peças de teatro. Comunica que as peças de teatro, três, têm de ocorrer
até ao final o mês de dezembro. Gostaria que estas peças não ocorressem apenas na sua freguesia, mas pudessem, por
exemplo, ocorrer no Museu Municipal e as crianças pudessem ver a peça lá. ------------------------------------------------------------------Dr. ª Susana Oliveira: Concorda com a sugestão do Museu para a apresentação da peça garantindo que a CMP
poderá assegurar o transporte dos alunos para esse evento, mas que primeiro se devem avaliar as condições e requisitos
exigidos pela companhia que vai desenvolver as respectivas peças. ----------------------------------------------------------------------------João Rocha: Informa que o concerto de final de ano letivo, dos alunos das aulas de música do CECA, passou para
o dia 8 de outubro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dr.ª Susana Oliveira: Em jeito de despedida agradece a todos os que aqui estão e a outros que por aqui
passaram, a cordialidade com que sempre foram tratados os diferentes temas. Afirma que sempre procurou ouvir todas as
partes e pautar a sua atuação pela melhor conduta possível. Exprime a sua gratidão pela disponibilidade dos presentes e
espera que continuem a trabalhar de forma afincada pelo futuro a bem de Penafiel. Agradece também aos colaboradores
da CMP todo o empenho e dedicação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pela Dr.ª Susana Oliveira, lavrando-se a presente ata a qual
depois de aprovada vai ser assinada pela Presidente do Conselho, e por mim que a secretariei. ------------------------------
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