Ata nº 2/2014 da Sessão Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Juventude de
Palmela-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Realizou-se no dia 24 de junho de 2014, pelas 21h30 a Segunda Reunião Plenária Ordinária
do Conselho Municipal de Juventude de Palmela, no Centro de Recursos para a Juventude de
Pinhal Novo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Eleição do Representante no Conselho Municipal da Educação;-----------------------------------

2.

Apresentação do Diagnóstico Social (versão provisória);---------------------------------------------

3.

Apresentação e Discussão de proposta do Regimento Interno do CMJP;------------------------

4.

Informações diversas;------------------------------------------------------------------------------------------

Ao vigésimo quarto dia do mês de Junho de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas e trinta
minutos, reuniu-se o Conselho Municipal da Juventude de Palmela, adiante designado CMJP,
no Centro de Recursos para a Juventude de Pinhal Novo, presidida pelo Vereador Adilo Costa,
com a presença dos elementos que constam na lista de presenças anexa.---------------------------Passando então à ordem de trabalhos, foi eleito para representante do CMJP no Conselho
Municipal da Educação, por via de voto secreto e com 6 votos a favor, o representante da
Associação Juvenil Odisseia, Daniel Fulgêncio.---------------------------------------------------------------Para o segundo ponto da Ordem de Trabalhos, esteve presente uma técnica da câmara
municipal de Palmela, Dra. Sandrine, para apresentar o Diagnóstico Social. Após esta
apresentação, iniciou-se a discussão sobre o mesmo, concluindo-se que seriam enviados os
contributos para o Diagnóstico Social até trinta de julho para o e-mail do CMJP, que se decidiu
criar para este e muitos outros efeitos.---------------------------------------------------------------------------Iniciou-se então o terceiro ponto da Ordem de Trabalhos, sendo que a Comissão eventual
apresentou a sua proposta. Foi considerada, unanimemente, excepto pelos membros da
comissão, que a proposta era extensa e que não era de rápida assimilação para um jovem a
consultar. Foi atribuído novo prazo (vinte e oito de Julho) para uma nova proposta e foram
aceites contributos de outras entidades. Foi agendada também uma reunião na Biblioteca
Municipal de Palmela, para reformar a proposta de Regimento Interno. A Juventude Comunista
Portuguesa inquiriu a possibilidade de integrar a Comissão Eventual, dado que todas as
Juventudes Partidárias fazem parte da mesma, mas foi-lhe negado o acesso devido à
quantidade de membros, que teria de ser impar e com uma nova entrada ficaria par.---------------
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Deu-se o quarto ponto da Ordem de trabalhos do CMJP e foram dadas informações sobre
eventos ou ideias que se realizassem no concelho de Palmela, num futuro próximo.---------------Não havendo mais nada a tratar foi dada por encerrada a reunião, da qual foi lavrada e
aprovada a presente ata assinada pelo Presidente da Mesa.-----------------------------------------------

O Presidente do Conselho Municipal de Juventude de Palmela
Adilo Costa

Anexo: Lista de Presenças
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