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1 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE 2019-2021 
2 Ocorrida no dia vinte quatro de Maio de dois mil e vinte um, por meio da plataforma Google Meet, 
3 com início em segunda, tendo como pauta (I) Apreciação e deliberação a respeito das atas das  
4 assembléias gerais extraordinárias anteriores; (II) Eleições para o preenchimento das  
5 vacâncias do CMJ; (III) Eleição para a Diretoria Executiva parao biênio 2021/2023; (IV) Eleições  
6 dos coordenadores das comissões e representatividades junto aos outros conselhos; (v)  
7 Informes, moções e assuntos gerais. A reunião e iniciada em segunda chamada pontualmente ás  
8 dezenove horas. Foi solicitado pelos conselheiros que o item (II) da pauta, fosse adiado para a  
9 próxima reunião, sendo indicado pela representante da seção de participação comunitária Tais, que  
10 seja realizada a leitura e a aprovação na próxima reunião, onde será efetivada a nova gestão, sem 
11 prejuízo para a atransição. No item (II) foi comunicado pela seção de participação comunitária que 
12 foi recebida a documentação da inscrição da Instituição UACEP, para a vaga do segmento de  
13 organização de jovens esportistas, sendo a representante a Senhora Isabella Pajón Gomes, não 
14 tendo mais nenhum candidato para este segmento a insituição e a representante foram eleitas para 
15 a gestão 2021/2023 do CMJ, foi recebida durante a reunião a inscrição do Senhor Marcelo Oliveira 
16 do qual gostaria inscrever a Instituição Reafro para o segmento de movimento de juventude negra 
17 foi solicitado que fosse enviado a documentação para a seção de participação comunitária para que 
18 fosse validado a indicação da entidade e do representante, sendo inviável naquele momento que 
19 fosse enviado a documentação, o Presidente Raphael Fisori, solicitou que ficasse pendente a  
20 efetivação da eleição para a próxima reunião do CMJ. O Presidente em Exercício Raphael Fissori  
21 passa a dar a posse para todos os Conselheiro Eleitos pela sociedade civil e para as indicações da  
22 secretarias do governo para a Gestão 2021/2023 Iniciado o item (III), foi aberto pelo Presidente 
23 ás eleições para a Diretoria Executiva para o biênio 2021/2023, sendo aberto a eleição para 
24 Presidente, tendo apenas a candidatura do Conselheiro Filipe Augusto Rezende para o cargo tendo  
25 sido eleito por unamidade de todos os conselheiros, após foi aberto a eleição para o cargo de Vice- 
26 Presidente, sendo neste momento colocado apeas o nome do Conselheiro Rafael de Paula, tendo 
27 sua ausência justificada pelo falecimento no mesmo dia de sua avó, consultado o conselho houve 
28 apenas a candidatura de Rafael para a vice presidência, sendo eleito por unanimidade de todos os 
29 conselheiros, foi aberto após a eleição do vice presidente a candidatura de primeiro secretário do  
30 CMJ, sendo recebida a candidatura apenas do Conselheiro Luiz Felipe Silva Albino, sendo eleito por 
31 unanimidade pelos conselheiros, em seguida foi aberta candidaturas para o cargo de segundo  
32 secretário, tendo neste momento apenas a candidatura do Conselheiro Leonardo Delfino, sendo  
33 eleito por unanimidade também. Após a eleição da diretoria executiva, foi aberta as eleições para  
34 as coordenações das câmaras temáticas do conselho, iniciando o item (IV) da pauta, sendo  
35 realizado primeiro da câmara de comunicação e mobilização, para está coordenação tivemos 
36  apenas a candidatura do Conselheiro Bruno Nunes, sendo eleito coordenador por todo os  
37 conselheiros, após a câmara de comunicação e Mobilização foi aberta eleição para a coordenação  
38 da câmara jurídica tendo como candidata a Conselheira Manuela Andrande, sendo eleita sem 
39  nenhum voto contrário, aberta em seguida eleição para a Câmara Temática Financeira, sendo  
40 candidato o Conselheiro Guilherme Tavares, sendo eleito por unanimidade por todo o conselho, foi 
41  conduzido para a próxima eleição a coordenação da Câmara Temática de Planejamento, sendo  
42 colocada como unica candidata e eleita a Conselheira Margarida Cereja, a última eleição realizada 
43  foi para a Coordenação para a Câmara Temática do Conselho Itinerante, tendo apenas como  
44 candidato e sendo eleito por todos o Conselheiro Leonardo Rodrigues de Moraes. Em seguida  
45 e encaminhado pelo Presidente para o item (V), o Presidente eleito pede a palavra, no qual pediu o  
46 comprometimento de todos os conselheiros eleitos e para toda a diretoria do CMJ, o Presidente  
47 falou sobre resgatar os grandes debates e proposituras do conselho, a importância do dialogo do 
48 conselho com toda a sociedade, se comprometeu em reestruturar o CMJ, se comprometeu em 
49 regulamentar o Fundo do Conselho, para que possa arrecadar fundos e poder utilizar, encerrou 
50 convidando a todos para participar da primeira reunião ordinária da gestão dia sete de Junho de  
51 2021. Às vinte horas e doze minutos, o Presidente dá a reunião como encerrada. Esta ata vai por  
52 mim, escolhido para secretariar a reunião na data de hoje, lavrada e assinada, e assinada pelo  
53 Presidente da presente reunião Raphael Fissori, conferindo-lhe assim, sua legitimidade. 



CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE SANTOS 
Criado pela Lei Municipal nº 2.644 de 30 de setembro de 2.009 

Alterado pela Lei Municipal nº 2.715 de 11 de setembro de 2.010 

2 

 

 

54  
55  
56                              Vice Presidente do CMJ                         1º Secretário do CMJ 
57                                     Raphael Fissori      Guilherme da Rocha Tavares 
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