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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE 2017-2019 1 

Ocorrida no dia quatro de junho de dois mil e dezoito, na Estação da Cidadania, sito à Avenida 2 

Dona Ana Costa número trezentos e quarenta, Santos, São Paulo, tendo como pautas (I) 3 

Apreciação e deliberação a respeito das atas das Assembleias Gerais Ordinárias dos mês 4 

de Abril e Maio; (II) Relatórios da Diretoria Executiva, Comissões e Representatividades; (III) 5 

10ª Semana da Juventude; (IV)Eleições para o preenchimento das vacâncias do CMJ; (V) 6 

Eleição para o cargo de Coordenador do Projeto Conselho Itinerante e Coordenador da 7 

Câmara Jurídica; (VI) Roda de Conversa sobre “Exploração Sexual de Menores”; (VII) 8 

Informes, moções e assuntos gerais. A reunião inicia-se em segunda chamada às dezenove 9 

horas e seis minutos, iniciando-se a pauta pelo item I, o Presidente informa que não haverá leitura 10 

da ata, uma vez que o 1º Secretário não está presente na reunião e as atas não foram 11 

encaminhadas por e-mail, mesmo já estando prontas. Passado ao item II, o Presidente faz breve 12 

relato do andamento do Processo do Fundo Monetário do CMJ, informando que o Conselho irá 13 

buscar apoio na Câmara Municipal, com os Vereadores, para que o texto seja aprovado na 14 

íntegra. O Conselheiro Wellington informa que a Comissão de Planejamento está focada na 15 

Semana da Juventude. Assim, inicia o item III da pauta, com o Presidente prorrogando em duas 16 

semanas as inscrições para atividades durante a 10ª Semana da Juventude. Passando para o 17 

item IV da pauta, o Presidente informa que houve alteração no representante da ACS Jovem. 18 

Iniciando o item V da pauta, aberto para os Conselheiros se candidatarem ao cargo de 19 

Coordenador da Câmara Jurídica, o Conselheiro Rafael de Paula se candidata, passando a 20 

votação, é eleito unanimemente. Aberto aos Conselheiros se candidatarem ao cargo de 21 

Coordenador do Projeto Conselho Itinerante, não houve candidatura. Inicia-se, então, o item VI da 22 

pauta, com o Presidente informa que, por diversos motivos, como agenda dos convidados, greve, 23 

entre outras, foi decidido e já comunicado que o debate ocorrerá na próxima AGO, no mês de 24 

julho. Iniciando o item VII da pauta, o Conselheiro Wellington aponta o cronograma do Festival da 25 

Juventude. O Conselheiro Leandro Taveira renuncia o cargo de Coordenador da Comissão 26 

Temática de Comunicação e Mobilização, visto que vem adquirindo novos compromissos 27 

profissionais e não poderá dar a devida atenção aos trabalhos da comissão. O Conselheiro Filipe 28 

informa que no dia 10 deste mês é celebrado o Dia de Portugal. Nada mais havendo a tratar, 29 

procedeu-se ao encerramento às vinte horas e quarenta e oito minutos. Esta ata vai por mim, 30 

Vice-Presidente, lavrada e assinada, e pelo Presidente assinada, conferindo-lhe, assim, sua 31 

legitimidade. 32 
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