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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
                         CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE 2011. 

Em quatro de abril de 2011, segunda-feira, em Santos, Estado de São Paulo, na Estação 
da Cidadania, localizada na Avenida Dona Ana Costa, 340, Gonzaga, realizou-se sessão 
ordinária do Conselho Municipal da Juventude do Município de Santos, tendo como pauta 
do  dia:  1-  Leitura  e  Deliberação  da  Ata  da  última  reunião  ordinária;  2-  Discussão  e 
Deliberação  sobre  a  Proposta  de  Regimento  Interno  da  Conferência;  3-  Eleição  dos 
representantes  para  o  Fórum  Paulista  de  Juventude;  4-  Balanço  de  frequência;  5– 
Assuntos Gerais. A sessão teve início às 19h (dezessete horas), em segunda chamada, foi 
presidida pelo Presidente do CMJ, Senhor Wellington Araújo, tendo sido secretariada, por 
mim,  Rafael  Louzano  M.  Ferreira.  Neste  dia,  contamos  com  a  participação  de  __ 
conselheiros. A reunião se iniciou com a análise e retificação da ata da última reunião. Em 
seguida, foi apresentado ao Conselho o Projeto de Regimento da Conferência Nacional 
que ainda está em discussão. Em razão do atraso da publicação do referido documento, o 
Conselho aprovou nova mudança da data da Conferência Municipal para 19 e 20 de agosto 
deste ano. Outras decisões sobre o assunto ficaram suspensas, no aguardo da publicação 
oficial  do Regimento Nacional,  quando deverá  ser  marcada reunião extraordinária  para 
discutir o assunto. Então, o Presidente explicou sobre o Fórum Paulista de Juventude para 
gestores e co-gestores que ocorrerá em Penápolis nos dias 20 e 21 deste mês, destacando 
a programação e que a estada e o transporte de 2 (dois) co-gestores por cidade serão 
gratuitos. Assim, manifestaram interesse em ir ao evento os Conselheiros Carlos André, 
Murilo  Netto,  Victor Azenha, Rafael  Louzano,  Carolina Marchiolli,  Mayara  Alves e Luke 
Franco,  além  do  Presidente  que  irá  obrigatoriamente  por  ser  o  gestor  municipal.  Foi 
levantado  também  o  possível  interesse  do  conselheiro  Dennys  Bartholomeu,  ausente 
justificado em razão de doença, em comparecer ao evento. Assim, o devido ao grande 
interesse dos membros do CMJ, o Presidente ficou de verificar a possibilidade de conseguir 
vagas a todos os Conselheiros que se dispuseram a ir. Passado ao próximo item de pauta, 
o  Presidente deu uma breve explanação sobre o balanço de frequência feito por  mim. 
Esclareceu que alguns segmentos tem sido sub-representados em razão das ausências 
reiteradas dos indicados ou eleitos  às  cadeiras.  Assim,  foi  deliberado pela  Assembleia 
Geral que será enviada carta de notificação à instituição e ao conselheiro que tiver mais de 
3 (três) faltas depois do mês de dezembro, quando da posse da diretoria executiva. Será 
enviada  também  carta  ao  prefeito  falando  sobre  a  importância  do  conselho  e  da 
necessidade  do  incentivo  das  secretarias  na  participação  de  seus  representantes  no 
conselho. Passando aos assuntos gerais: 1- o Presidente descreveu como foi o encontrado 
com o Vereador Marcelo del Bosco que encaminhou à Câmara Municipal Projeto de Lei 
que altera a Lei do Conselho. Na reunião o Vereador concordou em receber do Conselho 
relatório sobre as mudanças que o próprio CMJ propõe para sua lei. Assim, foi requerido 
por mim, como já havia sido em reunião de Diretoria Executiva, que o Coordenador da 
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Câmara de Legislação, Dr. Antonio Ferreira, faça, com a sua Câmara, o 
referido relatório. Foi decidido ainda que, para aproximar o Conselho da 
Câmara Municipal, será enviado um ofício à Presidência da Câmara e à 

Presidência  da  CEV  da  Juventude  com  o  cronograma  de  sessões  do  Conselho  e 
requerendo que seja feito um pronunciamento sobre o assunto em sessão da Câmara para 
dar maior publicidade aos membros da Câmara e à população. 2- O conselheiro Victor 
Azenha  destacou  as  discussões  do  Plano  Diretor  da  cidade,  e  disse  que  o  Conselho 
deveria se envolver nessa discussão. Assim, como é Coordenador de Planejamento, se 
encarregou de fazer um plano de como o conselho poderia se envolver em tais discussões. 
3-  A conselheira Carol  Marchiolli  disse que o relatório  que deveria ser  enviado para a 
Santos Brasil, em razão da cessão de ônibus para ir ao Caruara, está finalizado e que só 
precisaria arrumar fotos melhores, mas que, se não for possível, está bom também. 4- O 
Presidente destacou que vai ser marcada reunião de Diretoria Executiva com o movimento 
Santos  pela  Vida  antes  da  reunião  extraordinária  que  consta  em  ata  anterior.  5-  A 
conselheira Daniela informou o CMJ que dia 13/05 na Praça Mauá, haverá evento alusivo 
ao dia do hip-hop, e que participou do fórum de mulheres do hip hop e o grupo Tarja Preta 
foi homenageado no evento. 6- A colaboradora Roseni Reigota, da ONG Agenda Pública, 
falou sobre o Projeto Juventude e Trabalho, que como objetivo a formação profissional de 
jovens de Santos e Cubatão com cursos de empregos verdes, o encaminhamento dos 
jovens ao mercado de trabalho e o fortalecimento de políticas públicas de juventude, razão 
pela  qual  pretende  acompanhar  os  trabalhos  do  Conselho.  Pediu  ainda  o  auxílio  na 
divulgação do edital  para contratação dos educadores para o Projeto.  6- O conselheiro 
Marcelo pediu que os conselheiros que fossem ex-alunos da UniSantos acessassem o site. 
www.associaçaounisantos.com da  associação  que  oferece,  entre  outros  serviços, 
recolocação  no  mercado.  7-  Foi  pedido  por  vários  membros  do  Conselho  para  a 
Coordenação de Mobilização e Marketing que verifique se os e-mails estão atualizados já 
que eles não estão chegando. A Coordenação, por sua vez, requereu que os Consleheiros 
acessem mais as redes sociais do Conselho e colaborem com materiais afim de fazê-las 
produtivas. Por fim, os Conselheiros Dennys, Daniel e João justificaram suas ausências. 
Não  havendo  mais  nada  a  ser  tratado,  eu,  Rafael  Louzano  M.  Ferreira, 
______________________________ na qualidade de secretário, lavrei a presente Ata que, 
após lida e aprovada, será ao final subscrita pelo senhor Wellington Paulo da Silva Araújo 
____________________________ Presidente do Conselho Municipal da Juventude.
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