
ACTA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE MONDIM DE BASTO, 

REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2012. ------------------------------- 

Aos dez dias do mês de Maio de 2012, pelas 21:00Horas, nas 

instalações da Câmara Municipal de Mondim de Basto, a oitava reunião 

ordinária do Conselho Municipal de Juventude (CMJ), convocada pelo seu 

Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Encontravam-se presentes a Senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal – Teresa Rabiço, o membro da Assembleia Municipal indicado pelo 

PS – Jorge Rabiço; o representante da JSD – Francisco Ramos; a 

representante da JS – Maria João Ribeiro; a representante do CNE 1237 – 

Mafalda Nobre. ---------------------------------------------------------------------------- 

Estava ainda presente a técnica superior - Carla Afonso - designada 

para secretariar esta reunião do CMJ. -------------------------------------------------- 

A Senhora Vice- Presidente declarou aberta a reunião, cumprimentou e 

deu as boas vindas a todos os presentes. ---------------------------------------------- 

Ponto 1 – Aprovação das atas das reuniões anteriores. --------------- 

Tendo chegado a oitava reunião sem que tivesse sido possível aprovar 

as atas das reuniões anteriores, por não estarem consecutivamente presentes 

nas reuniões os mesmos representantes do CMJ, foi entendimento unânime a 

Senhora Vice Presidente propôs mais uma vez que as actas fossem aprovadas 

na reunião seguinte, tendo todos concordado.  

A ata da primeira reunião foi aprovada com um voto a favor e três 

abstenções; a ata da segunda reunião foi aprovada com um voto a favor e três 

abstenções; a ata da quarta reunião foi aprovada com um voto a favor e três 

abstenções e a ata da quinta reunião foi aprovada com três votos a favor e 

uma abstenção. ----------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 2 – Eleição do representante do Conselho Municipal de 

Juventude no Conselho Municipal de Educação. ----------------------------- 



Através de voto secreto, foi eleita representante do Conselho Municipal 

da Juventude no Conselho Municipal de Educação a Mafalda Nobre e a Maria 

João Ribeiro em substituição, nas suas faltas e ausências. 

PONTO 3 – Discussão sobre atividades no âmbito da Semana da 

Juventude. ---------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Vice Presidente chamou a atenção para o facto de a Feira da 

Terra este ano coincidir com o Dia Mundial da Juventude, pelo que desafiou 

os presentes a propor uma data alternativa para as comemorações. A 

representante dos Escuteiros sugeriu Setembro, o início do ano letivo; o 

representante da JSD sugeriu antes do final do ano letivo; o representante do 

PS disse que, independentemente das datas, as atividades de comemoração do 

Dia Mundial da Juventude, tinham sempre enquadramento. 

Como não ficou definida nenhuma data, a Senhora Vice-Presidente 

apelou a que os conselheiros enviassem propostas e sugestões concretas. 

PONTO 4 – Outros assuntos de interesse. ------------------------------------ 

Não houve qualquer intervenção. ----------------------------------------------- 

 Não havendo mais nenhum assunto a tratar, o Senhor Presidente 

declarou encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente acta que depois de 

lida e aprovada, vai ser por ele assinada e por mim, Carla Afonso, nomeada 

para secretariar a presente reunião. ---------------------------------------------------- 
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