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JUSTIFICATIVA

O Conselho Municipal de Juventude (CMJ)

e

uma associacao da sociedade

civil organizada e do poder piiblico que reune jovens das mais variadas parcelas
representativas do municf pio, com o objetivo de auxiliar os gestores de cada
cidade na implernentacao de politicas publicas direcionadas

a juventude, inserir o

jovem no processo politico de elaboracao dessas acoes, alern de buscar maior
conscientizacao do publico jovem quanto aos problemas por eles enfrentados no
dia a dia.
Inegavel, a participacao da juventude
qualquer municf pio. A juventude

e

e

de fundamental importancia para

o grupo que renova, que questiona;

e

a

juventude que capta as mudancas que estao acontecendo na cultura e na sociedade
com mais facilidade. Precisamos observar a responsabilidade que os jovens tern, a
consciencia de que sua energia e criatividade sac a forca capaz de desencadear
grandes mudancas para Penaforte. Precisamos de jovens que compreendam as
implicacoes de se viver em um municfpio que pode oferecer ao seu povo muito
mais, em todos os sentidos, se a politica passar a atender o prop6sito do todo. Os
jovens sao a nossa esperanc;a e o nosso futuro. Por isso devemos apostar neles. A
juventude brasileira quer ser ouvida, quer ter seus direitos sociais e politicos
respeitados, quer novas perspectivas de vida e realizacao
Assim, cabe ao Conselho Municipal da Juventude, dentre outras, a
elaboracao do seu regimento interno, a colaboracao com os orgaos publicos e
privados que atuam diretamente com a juventude, a participacao e auxflio ao
Poder Executivo Municipal na deliberacao de assuntos de interesse da juventude, a
elaboracao do Plano Municipal da Juventude, estabelecendo suas diretrizes e a
atuacao na forrnulacao de estrategias e controle da execucao das Polfticas Publicas
para a Juventude, articuladas com as esferas publicas pertinentes.
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Desta forma, na certeza da prudente analise pelo Poder Legislativo
Municipal, sempre sensivel ao interesse dos municipes, apresentamos o presente
projeto para consideracao.
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