
 

CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE SANTOS 
Criado pela Lei Municipal nº 2.644 de 30 de setembro de 2.009 

Alterado pela Lei Municipal nº 2.715 de 11 de setembro de 2.010 
 

 

1 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE 2021-2023 
2 Ocorrida no dia quatorze de setembro de dois mil e vinte um, presencialmente na OAB 
3 SUBCEÇÃO DE SANTOS situada a Praça Patriarca José Bonifácio, 55 – Santos - SP, 
4 com início em segunda chamada às 19:03 minutos, tendo como pauta (I) Apreciação e deliberação 
5 a respeito das atas das assembleias gerais extraordinárias anteriores; (II) Eleições para o 
6 preenchimento das vacâncias do CMJ; (III) Avaliação da 12 Semana Municipal da Juventude de 
7 Santos; (IV) Aprovação da Prorrogação do Provisória do Plano Decenal da Juventude; (V) 
8 Relatório das comissões; (V) Apresentação dos conselheiros e das entidades; (VI) Informes, 
9 moções e assuntos gerais. 
10 Foi solicitado pelo conselheiro Marcus que o item (I) da pauta fosse suprimido e para 

11 que na próxima reunião, fosse encaminhada previamente a ATA para leitura e apreciação, juntamente 
12 com as Atas anteriores que estão pendentes de aprovação – fica suprimida a leitura na data de hoje. 
13 Foi pontuado pelo conselheiro Rodrigo, o não recebimento das atas anteriores. 
14 No item (II), não tiveram inscritos para as vacâncias. 
15 Em seguida, foi solicitado pelo Presidente em exercício, Rafael de Paula, a alteração na ordem dos 
16 itens pautados, para que se antecipe o ITEM (VI) – aprovado pelos conselheiros presentes. 
17 No item (VI), todos os presentes tiveram a oportunidade de se apresentar, e falar um pouco sobre a 
18 associação, ou outra, que representa, e quais são seus objetivos junto ao Conselho Municipal da 

19 Juventude. Durante a fala do Conselheiro Felipe Nascimento, foi explicado sobre o projeto do CAMPS 
20 CapacitaCE, que auxilia a capacitação e a inclusão de jovens com deficiência no mercado de trabalho, 
21 e o Conselho se posicionou para uma moção de apoio ao projeto apresentado. 
22 Na sequência foi solicitado um ofício de agradecimento a toda diretoria da OAB Subsecção de Santos 
23 pelo espaço disponibilizado para a Reunião, e o excelente serviço prestado pela funcionaria Tainá. 
24 No item (III), foi passada a palavra ao conselheiro Gustavo Prado, na qual foi pontuado o êxito das 
25 atividades, e parabenizando todos que participaram. O conselheiro Felipe Nascimento comentou 
26 sobre a grande quantidade de jovens que participaram na atividade do CAMPS, e a boa qualidade do 
27 que foi apresentado, com o palestrante internacional de Portugal. O conselheiro Leonardo Delfino, 
28 explanou sobre o evento realizado na ACS, e o Conselheiro Rafael de Paula finalizou o item (III) 
29 reconhecendo o êxito das atividades, e colocando um ponto, que foram as invasões por hackers 
30 durante as aulas, palestras e lives, e levantando a reflexão de como o conselho pode se prevenir 
31 desse tipo de ataque a fim de evitar as invasões. 
32 No item (IV), o Presidente em exercício, Rafael de Paula iniciou o item (IV) explicando resumidamente 
33 sobre o Plano Decenal, e sobre o vencimento do plano, e a falta de segurança para a realização das 
34 conferências para atualização do mesmo. Foi apresentada copia impressa do Plano decenal, e o 
35 compromisso de disponibilizar novamente o Link com o documento Plano Decenal para consulta de 
36 todos os conselheiros. Foi aprovada a proposta de prorrogação por mais 6 meses do Plano Decenal, 
37 e será redigida uma RN para alteração no art.º7. 
38 No item (V), adiada para próxima AGO, pois muitos conselheiros ainda não estão inscritos em 
39 nenhuma comissão. Será enviado para todos os conselheiros a lista atualizada dos membros que 
40 compõe cada comissão. 
41 No item (VII), foi questionado pelo conselheiro Felipe Nascimento, qual seria a posição do Conselho, 
42 e pedido a participação do conselho em audiência publica no dia 22/09 as 9h a fim de discutir a 
43 inserção dos jovens no mercado de trabalho. Fica definido que a diretoria ira deliberar sobre a 
44 participação do conselho, enviando um representante para a audiência. 
45 As vinte horas e sete minutos, o Presidente da reunião como encerrada, esta ata vai por mim, 
46 escolhido para secretariar a reunião na data de hoje, lavrada e assinada, e assinada pelo Presidente 

47 da presente reunião Rafael de Paula, conferindo-lhe assim, sua legitimidade 

48   

49   

50   

51   

52    Vice Presidente      1º Secretário do CMJ  

53             Rafael Santos de Paula                                               Luiz Felipe Albino 
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