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Ata da 7ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal 
da Juventude de 2010

Aos vinte e um dias do mês de junho de 2010, segunda-feira, no município e comarca de Santos, 

Estado de São Paulo,  na Estação da Cidadania,  sito  a Av.  Drª.  Ana Costa,  nº  340,  Gonzaga, 

Santos, realizou-se reunião extraordinária do Conselho Municipal  de Juventude do Município de 

Santos,  tendo como pauta  do dia  a  leitura  e  discussão  da proposta  de  Regimento  Interno do 

Conselho Municipal da Juventude de Santos elaborada pelo jovem Sr. Leonardo Damasceno. A 

seção teve início às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos) e foi presidida pelo coordenador, Sr. 

Wellington Paulo da Silva Araújo, e tendo secretariado, ad hoc, a reunião a jovem Naiara Teixeira. 

Neste dia contamos com a participação de 16 jovens. Leitura feita e os debates se iniciaram sendo 

que não houve fato anormal ou relevante que pudesse afetar o inicio dos trabalhos em questão.  No 

art. 1º foi sugerida a alteração para Município de Santos. No art. 2º sugerida a retirada da sigla e 

alteração para políticas de/para/com a juventude. No capítulo II da organização e funcionamento do 

CMJ parag. 1º alterar para parag. único e, em consenso de todos os presentes, excluir o parag. 2º, 

pois  a lei  de criação já  especifica  a eleição da Diretoria  Executiva  e a presidência  do referido 

Conselho.  Sugerido alteração do art.  6º inserindo que cabe a diretoria solicitar  ao Gabinete do 

Prefeito Municipal o suporte técnico, e, os presentes discutiram o vínculo do CMJ ao Gabinete do 

Prefeito.  Os presentes na reunião, em consenso, sugeriram a alteração do art. 7 que especifica o 

compete da Diretoria Executiva em executar o que deliberar o Conselho nas Reuniões sobre os 

assuntos  administrativos  internos.  Lidos  os  incisos  de  I  ao  VII  sem  alterações.  Findo  o 

pronunciamento  dos  inscritos,  deu  se  seqüência  aos  assuntos  gerais.  Conforme  discutido  na 

reunião  realizada  no  dia  03/05/2010  os  conselheiros  Murilo,  Carol,  Erik,  Denis  e  o  presidente 

apresentaram  a  proposta  do  Fórum  Municipal  da  Juventude  de  Santos.  Todos  os  presentes 

aprovaram proposta e o presidente reforçou a participação do CMJ e dos Centros de Juventude no 

Fórum Paulista dias 17 e 18/08 e exposto a representação dos conselheiros Sr. Luis Felipe e Sr. 

Dennys Marcel. O Centro de Juventude da Zona Leste levará apenas uma representação e deixou 

a  cargo  do  CMJ  escolher  mais  um  representante.  O  Sr.  Carlos  colocou  –  se  a  disposição. 

Informado também o convite para reunião com o Instituto Elos para o dia 24/06 para participação no 

Projeto Guerreiros Sem Armas. Como nada mais havia a ser tratado, o presidente do CMJ, deu os 

trabalhos por encerrados. Eu, Naiara Teixeira _______________________________ na qualidade, 

ad hoc, de secretária, 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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