ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE

Ao décimo dia do mês de maio de dois mil e dezoito, pelas dezanove horas, nos Paços do
Concelho, reuniu o Conselho Municipal de Juventude de Viana do Alentejo (CMJVA), onde
estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, a representante da Associação de
Estudantes do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, o representante do Partido
Socialista na Assembleia Municipal, a representante da Juventude Socialista, o representante da
Juventude Social Democrata, a representante do Partido Comunista Português na Assembleia
Municipal e a representante da Juventude Comunista.-----------------------------------------------------Não estiveram presentes os representantes da AJAL - Associação de Jovens de Alcáçovas e do
Grupo Associativo de Jovens de Aguiar.-------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal deu início à reunião, dando as boas vindas a todos e
passando de imediato à ordem de trabalhos da reunião. --------------------------------------------------

Ponto 1: Informações
O Sr. Presidente informou os Conselheiros acerca da Sessão Informativa “IPDJ ALENTEJO – PELO
FUTURO DO CONCELHO” que decorreu no Cineteatro Vianense no dia 3 de maio, pelas 10h00,
esclarecendo que o agendamento para esta hora se deveu a uma questão de disponibilidade
por parte do Diretor Regional do Instituto Português do Desporto e Juventude mas que as
futuras sessões seriam marcadas num horário pós-laboral, mais favorável para todos.------------O Sr. Presidente continuou com as informações acerca dos projetos disponibilizados pelo IPDJ e
acerca da importância de cada indivíduo se registar no site do Instituto, uma vez que, dessa
forma, o acesso à informação torna-se muito mais rápido e fácil, reforçando que apesar de ser
possível as associações e os munícipes interagirem de forma direta com o IPDJ, o Município de
Viana do Alentejo estará sempre disponível para prestar todo o apoio e auxílio necessários.-----

Ponto 2: Aprovação da ata da reunião anterior
Procedeu-se à votação para aprovação da ata da reunião datada de dia 22 de março de 2018, a
qual foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------

Ponto 3: Apreciação do Relatório de Atividades e Contas do Município
O Sr. Presidente informou que os documentos relativos às atividades e contas já estão
disponíveis para consulta no site do Município e que já tinha sido enviado um e-mail para os
Conselheiros com os links para facilitar o acesso à referida informação.-------------------------------De forma genérica, manteve-se o equilíbrio financeiro e, para além de manter as atividades, o
Município de Viana do Alentejo promoveu a melhoria dessas mesmas atividades.------------------O Sr. Presidente aproveitou, ainda, para informar os Conselheiros que os Munícipes pagam o
mínimo de IMI, existem descontos para agregados familiares com filhos e as microempresas
estão isentas de IRC. Para além disso, o Município de Viana do Alentejo é o que mais investiu
em cultura e foi distinguido através de um estudo da Marktest como um dos melhores em
termos de boa qualidade de vida.----------------------------------------------------------------------------------

Ponto 4: Regimento Interno
Conforme combinado na anterior reunião do Conselho Municipal de Juventude, o Município
enviou uma proposta de Regimento Interno para que os Conselheiros pudessem dar a sua
opinião e enviarem as suas sugestões. Considerando que não foi possível aos Conselheiros
analisarem a proposta enviada, foi proposto que enviassem as sugestões posteriormente por email para que fosse possível aprovar o Regimento Interno na próxima reunião do CMJVA.--------

Ponto 5: Outros assuntos
A representante do Partido Comunista Português na Assembleia Municipal informou que seria
interessante criar uma festa jovem em Aguiar uma vez que em Viana já existe o Festival Jovem
Abana Viana e em Alcáçovas existe o Summer Legacy. A ideia ainda não está bem definida mas
todos os Conselheiros deram a sua opinião, considerando que seria melhor incluir a festa jovem
num evento que já exista (Festa da Primavera ou Almoço dos Ganhões) do que criar um novo
evento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eu, Liliana Vitória Figueira dos Reis, nomeada para o efeito, a subscrevi. ------------------------------
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