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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE 4 
2021-2023 5 
Ocorrida no dia sete de dezembro de dois mil e vinte e um, presencialmente na AEAS 6 
– Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos situada a Rua Artur Porchat 7 
de Assis, 47 - Boqueirão  – Santos - SP, com início em segunda chamada às 19:10 8 
minutos, tendo como pauta (I)Leitura e aprovação das atas anteriores; (II) 9 
Eleições para o preenchimento das vacâncias do CMJ; (III) Atualização 10 
do Programa Guia da Juventude de Santos e Credenciamento de 11 
entidade; (IV) Balanço 2021 e discussões de projetos para 2022 (V) 12 
Informes, moções e assuntos gerais; Item I Aprovada última ata sem 13 
nenhuma alteração. Item II Nenhuma indicação. Item III Foi explicado pelo 14 
Presidente sobre o Guia da Juventude de Santos e reiterado para que todas 15 
as entidades façam o cadastramento, enviado no grupo oficial de WhatsApp 16 
o link do Formulário Google para o cadastro das entidades. Passado que 17 
faltam do poder publico sobre os equipamentos e projetos da SECULT E SMS 18 
para a juventude. Item IV Falado sobre os trabalhos do CMJ iniciados em 19 
maio, pontuados as dificuldades das reuniões de forma remota, e a forma 20 
positiva de termos retomados de forma presencial as últimas reuniões. 21 
Explicado pelo Presidente a importância da Conferência para elaboração do 22 
Plano Decenal, que deve acontecer no primeiro semestre; pontuado pelo 23 
presidente a efetivação dos trabalhos da Câmaras Financeiras e Jurídicas 24 
para regulamentação do Fundo Municipal que ainda não está regulamentado. 25 
Demanda para primeira reunião de 2022 – trazer o calendário de 26 
Planejamento para todo ano de 2022 – como proposta para discussão em 27 
AGO no dia 11/01/2022. Pautado pela conselheira Isabela Pajon sobre 28 
programas do CMJ para oportunidades de jovens para se inserir no mercado 29 
de trabalho, e as parcerias com SEBRAE e outras instituições que fomentam 30 
a formação e oportunidade para os jovens como ACS Jovem, SECTU. Item 31 
V Parabenizar o Camps pela Formatura dos jovens; informe da conselheira 32 
Aline Cabral sobre as comemorações de 90 anos do CES.  Informe do 33 
conselheiro Leonardo Moraes sobre a retomada das atividades da Orquestra 34 
e o convite para a última apresentação de 2021.Indicação de conselheiro 35 
para o COMAD, a conselheira Aline Cabral e o Felipe do CAMPS se 36 
colocaram à disposição como suplente e titular aprovado em plenária. Foi 37 
pontuado a importância de deliberarmos em próxima AGO o posicionamento 38 
do Conselho Municipal da Juventude. Mudança de horário entre os 39 
presentes, definido para primeira chamada as 19h e segunda chamada as 40 
19:30. As vinte horas e trinta e nove minutos, o Presidente da reunião como 41 
encerrada, esta ata vai por mim, escolhido para secretariar a reunião na data 42 
de hoje, lavrada e assinada, e assinada pelo Presidente da presente reunião 43 
Filipe Augusto Rezende, conferindo-lhe assim, sua legitimidade e por 44 
Primeiro Secretário Eleito do Conselho Municipal da Juventude de Santos. 45 
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                   Presidente do CMJ                                    1º Secretário do CMJ 52 
               Filipe Augusto Rezende              Luiz Felipe Albino 53 


