
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE 2019-2021 

Ocorrida no dia nove de Novembro de dois mil e vinte, por meio da plataforma Meet com início, em 

segunda chamada, tendo como pautas (I) Apreciação e deliberação a respeito da ata da Assembleia 

Geral Ordinária dos meses anteriores; (II) Eleições para o preenchimento das vacâncias do  CMJ; 

(III) Relatórios da Diretoria Executiva,  Comissões e Representatividade;  (IV) Ação Social – Vila 

dos; (V) Informes, moções e assuntos gerais. A reunião é iniciada em segunda chamada 

pontualmente às dezenove horas. O Presidente Henrique Pabst se desculpa por ter que reagendar a 

reunião, uma vez que o mesmo contraiu COVID-19 e não estava se sentindo bem para tocá-la. No 

Item I o Presidente informa que as atas serão encaminhadas para os conselheiros, para aprovação 

na próxima reunião. Em seguida, passou-se para o Item II da pauta, não se apresentando 

candidatura para vacância do CMJ. Já no Item III, o Presidente Henrique Pabst informou que se 

reuniu com a Coordenadora de Planejamento, a Conselheira Margarida Cereja, para tratar de futuras 

ações na Vila dos Criadores. Ademais, solicitou ao Coordenador Jurídico a elaboração do edital da 

Semana da Juventude, bem como a realização de reunião para criar a regulamentação do Fundo 

Municipal da Juventude. Em ato contínuo, o Presidente passou a tratar do Item IV da pauta. Explicou 

que foi procurado por lideranças da Vila dos Criadores, uma vez que o mesmo possui boa relação 

com várias pessoas daquela localidade. Relembrou um projeto social organizado pelo CMJ no 

passado, abordou vários assuntos relativos à comunidade e explicou os problemas que os moradores 

estão vivenciando. Na oportunidade, fora procurado uma vez que ocorreu a ação de vândalos na 

comunidade que resultou em um incêndio de vários projetos comunitários, em especial, a 

biblioteca/cinemateca e a escola de caiaques. Disse que as lideranças estão buscando ajuda para 

recuperar esses equipamentos. Em seguida, passou a palavra a todos os conselheiros que se 

solidarizaram e se prontificaram a buscar junto às suas respectivas entidades e secretarias 

municipais, formas de contribuir com a iniciativa. Após, o Presidente Henrique Pabst em conjunto 

com todos os conselheiros, decidiram por unanimidade, focar os esforços em recuperar a 

biblioteca/cinemateca da Vila dos Criadores. No tocante ao Item V, não houve manifestação. Às 

vinte horas e dez minutos, o Presidente dá a reunião por encerrada. Esta ata vai pelo Presidente 

lavrada e assinada, conferindo-lhe, assim, sua legitimidade. 

 

HENRIQUE LESSER PABST 
Presidente do CMJ 
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