
Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Juventude – COMJUV 

 

 No dia 29 de janeiro de 2021, às 18h45, os membros do Conselho Municipal da 

Juventude – COMJUV reuniram – se pelo aplicativo Google Meet, cuja abertura foi 

realizada pelo Presidente Santiago, conforme lista de presença dos demais membros 

(doc. Anexo), para realização da reunião do respectivo Conselho. 

 Instaurada a sessão, foi dada a palavra à secretária Alessandra para fazer a 

leitura da ata da reunião realizada no dia 18 de dezembro de 2020, a qual foi aprovada 

pelos membros do Conselho. Em seguinte, iniciou – se o cumprimento dos assuntos 

em pauta, da seguinte maneira: 

1) Conselheiro Pedro falou os novos membros do conselho (titulares e suplentes) 
no qual as secretarias e fundações envolvidas informaram;  

2) Conselheiro Fabricio, solicitou pauta para próxima reunião para apresentar 
projeto; Mencionou também sobre o novo biênio 2021-2022; Conselheiro 
Pedro falou que será feito uma votação para escolha dos novos membros a 
assumir presidência, vice-presidência e secretário (a) que serão ocupados pelos 
membros da comunidade; 

3) Conselheira Sabrina questionou sobre a vaga da Ingrid, se ela irá retornar ao 
Conselho; Pedro respondeu que até o momento não houve nenhuma 
devolutiva da mesma; 

4) Conselheiro Pedro falou a respeito da agenda do ano com a sugestão de um dia 
na semana e no mês seguinte ao sábado; questionado quanto a isso foi 
sugerido um formulário Google; 

5) Gabriel se apresentou como suplente do Conselheiro Pedro da Secretaria de 
Esportes e Qualidade de Vida – SEQV, ocupando a vaga do Bruno Santos que 
em janeiro de 2021 se tornou Secretário da Secretaria de Proteção ao Cidadão 
– SEPAC; 

6) Conselheiro Pedro falou um pouco sobre o Departamento de Juventude; 
7) Conselheira Sabrina falou a respeito das faltas, e sugeriu que fosse colocado 

um limite, votação essa que será realizada na próxima reunião. 
 
 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Municipal da Juventude, 

estendeu a todos os presentes seus agradecimentos e declarou encerrada a reunião. 

Lavrada a presente ata, que após lida aprovada, vai por todos assinada.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Pedro Santiago 

Presidente do Conselho Municipal da Juventude 

 

 

 

 

 

Alessandra Apª S. Araujo 

Secretária 


