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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DO 
MUNICIPIO DE SANTOS - 06/04/2010

Ao seis dias do mês de Abril de 2010, terça-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 mensal ordinária do Conselho Municipal da Juventude do Município de Santos, tendo 

como pauta do dia;  a)  Planejamento  das reuniões ampliadas;b)  Informes da visita  à Fundação 

Casa,  c)  Assuntos  Gerais.  A  reunião  teve  início  às  18h30  em  segunda  chamada,  dirigida  e 

secretariada,  ad-hoc, pelo presidente Sr. Wellington Paulo da Silva Araújo. O presidente fez um 

resumo da visita à Fundação Casa e da satisfação dos conselheiros que foram à instituição, a 

experiência adquirida com o contato e nas conversas com os internos. Foi informado o calendário 

das reuniões ampliadas sendo dia 10/04, na Área Continental na Sala Verde saindo da porta da 

Estação da Cidadania ás 12h com retorno previsto para as 17h. Os conselheiros Wellington Araújo, 

Marcelo,  Daniel  Gomes  e  Carlos  André,  colocaram-se  a  disposição  para  o  encontro  na  Área 

Continental. No dia 14 de abril será a reunião do território dos morros na Escola João Otávio. A 

SEDUC convidará  os alunos e a comunidade para participar.  A Sra.  Rosani  alterou a data da 

reunião do território da Zona Noroeste para o dia 20 de Abril às 15h00, no Centro da Juventude. O 

Sr.  Daniel  Gomes  reforçou  a  importância  da  participação  dos  representantes  do  governo  no 

conselho e solicitou a todos os membros que convidassem as organizações para participar das 

reuniões. O Sr. Erik responde que demanda tempo para isso e que deveríamos montar um grupo 

para essa tarefa. O Sr. Daniel diz que temos que trabalhar em rede para resolver estes problemas. 

Findando  as  conversas  o  Sr.  Presidente  Wellington  Paulo  da  Silva  Araujo  encerrou a  reunião 

ordinária ás 20:30 e na qualidade de secretário, ad-hoc, lavrou a presente ata.
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