
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DO 
MUNICIPIO DE SANTOS – 01/06/2009

Ao 1º (primeiro) dia do mês de junho de 2009, segunda-feira, no município e comarca de 
Santos, Estado de São Paulo, na Estação da Cidadania, sito a Av. Drª. Ana Costa, nº340, 
Gonzaga,  Santos,  realizou-se  reunião  mensal  ordinária  da  Comissão  Municipal  de 
Juventude  do  Município  de  Santos,  tendo  como  pauta  do  dia;  a)  Realização  da 
Conferencia  preparatória  da  VII  Conferencia  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do 
Adolescente.  b)  Informes  sobre  a  formação  do  Conselho  Municipal  de  Juventude.  c) 
Planejamento  da  Semana  de  Juventude.  d)  Assuntos  Gerais.  A  seção  teve início  às 
18h00min (dezoito horas), em primeira chamada, aguardando-se mais vinte minutos, em 
seguida as 18h20min (dezoito horas e vinte minutos) em segunda e última chamada, 
iniciou-se  efetivamente  a  reunião,  a  reunião  ordinária  foi  presidida  pelo  Coordenador 
eleito da Comissão Municipal  de Juventude,  Sr. Wellington Paulo da Silva Araújo,  e 
tendo secretariado a reunião o 1º Secretário da Comissão o Sr. Caio Machado Nunes, 
com a participação de 26 (vinte e seis) participantes. Os debates se iniciaram sendo que 
não  houve  fato  anormal  ou  relevante  que  pudesse  afetar  o  inicio  dos  trabalhos  em 
questão. As 18h30min (dezoito horas e trinta e minutos) foi iniciada a sessão: Em virtude 
da existência de novos freqüentadores na reunião, foi solicitado pelo Sr. Coordenador a 
apresentação de todos os presentes, em seguida iniciou os trabalhos previstos em pauta. 
O coordenador apresentou o funcionamento e a dinâmica da Conferencia Preparatória da 
VII Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, foi ressaltada ainda a 
importância da aludida conferencia exaltando a relevância da participação da Comissão 
Municipal de Juventude enviando propostas relacionadas à juventude, o que foi aceito por 
todos. Para melhor estudo das propostas a serem encaminhadas, a Comissão foi dividida 
em 5 (cinco) grupos, os quais extraíram as propostas dentro dos temas disponíveis na 
conferência, as 19:25H (dezenove horas e vinte e cinco minutos), os grupos entregaram 
suas propostas. A Sr.ª Ligia, representante da Casa dos Conselhos, esclareceu alguns 
pontos  omissos  referentes  a  conferência.  Diante  das  dificuldades  de  selecionar  as 
propostas coletivamente, foi proposto pelo Coordenador da Comissão, que as propostas 
fossem compiladas pela executiva da comissão, o que foi aceito por todos. Abriu-se a 
palavra ao Sr. Marcelo Arias, que mais uma vez esclareceu os objetivos, características e 
como funcionará  a conferência.  Encerrando o item da pauta foi  aberta  inscrição para 
eleição dos delegados da CMJ para a conferência sendo eleitos os jovens Flavio Silveira, 
Leonardo de Carvalho e Caroline Lins como titulares e Murilo Neto e Albert Rodrigues 
como  suplentes.  Representando  os  adolescentes  foram  eleitos  como  delegados  a 
Conferencia os menores Luis Felipe Ferreira e Lucas Alves. Iniciando o segundo item da 
pauta  o  Sr.  Coordenador,  explicou  os  detalhes  para  aprovação  do  projeto  de  lei  do 
Conselho Municipal de Juventude, exaltando a importância da participação da CMJ nas 
audiências públicas a serem realizadas no trâmite de aprovação. Em seqüência iniciou-se 
a discussão do terceiro item da pauta referente à Semana de Juventude a ser organizada 
pela comissão. Foi apresentada a comissão a sugestão da programação da Semana de 
juventude elaborada pela executiva da CMJ. Os membros da CMJ sugeriram mudanças 
no planejamento da semana, como a programação da semana foi apenas uma sugestão 
foi marcada com a anuência de todos reunião extraordinária para o dia 15(quinze) de 
junho  de  2009,  as  18:00H  (dezoito  horas),  na  estação  da  cidadania,  para  tratar 
especificamente do assunto. Devido a polemica foi aberta inscrição para o uso da fala 
inscrevendo-se pela ordem o Sr. Carlos, Carol, Luiz Felipe, Marcela, Murilo,  Daniela e 
Luci.  Com  a  palavra  o  Sr.  Carlos  sugeriu  fazer  uma  programação  central  e  outras 
paralelas para a participação de toda a comunidade jovem da cidade em todas as regiões. 
A Srª. Carol relatou ser o projeto pouco ousado achando interessante ampliar o projeto 



envolvendo o maior numero de juventudes. Tendo o Sr. Erik Sanches explicado o projeto 
parlamento  jovem,  o  adolescente  Luis  quis  saber  se  existe  alguma  garantia  que  os 
projetos  defendidos  pelos  vereadores jovens possam ser  realizados  na prática.  O Sr. 
Marcelo Arias alertou que de nada adianta resolver a Semana de Juventude na próxima 
reunião, em sua opinião, a organização deve começar agora, completando ainda que a 
semana deva contemplar dois eventos de grande magnitude dando como exemplo um 
grande  show  gospel  e  um  campeonato  de  futebol  de  praia.  Com  a  palavra  o  Sr. 
Coordenador sugeriu a criação de três comissões para auxiliar na criação da semana de 
juventude,  Comunicação/Divulgação,  Estrutura  e  Logística,  o  que  foi  aprovado  sem 
problemas.  Retomando  aos  inscritos  o  Sr.  Murilo  sugeriu  descentralizar  os  eventos 
fazendo  um  em  cada  região.  A  Srtª  Daniela  sugeriu  uma  maior  interação  entre  as 
comunidades religiosas. O Sr. Carlos mais uma vez no uso de suas palavras sugeriu duas 
ações uma em virtude de o Brasil ser sede da copa do mundo de 2014, pregando a paz 
nos  estádios  e  outra  no sentido  de amparar  a  jovem população  carcerária  da  nossa 
região. Findo o pronunciamento dos inscritos o Senhor Coordenador da CMJ encerrou a 
reunião ordinária as 20h00min (vinte horas). Eu Caio Machado Nunes, na qualidade de 
1º secretário da CMJ, lavrei a presente ata, juntamente com o coordenador da CMJ Sr. 
Wellington Paulo da Silva Araújo.
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