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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE 2015-2017 1 

Ocorrida no dia cinco de dezembro de dois mil e dezesseis, na Estação da cidadania, sito à 2 

Avenida Dona Ana Costa número trezentos e quarenta, Santos, São Paulo com início, em 3 

segunda chamada, às dezenove horas e quatro minutos, tendo como pautas (I) Atividade 4 

Cultural; (II) Apreciação e deliberação a respeito da ata da Assembleia Geral Ordinária do 5 

mês de Novembro; (III) Eleições para o preenchimento das vacâncias do CMJ; (IV) 6 

Relatórios da Diretoria Executiva, Comissões e Representatividade; (V) Eleições de 7 

Conselheiros do CMJ para representantes nos demais Conselhos e Comissões; (VI) Projeto 8 

Conselho Itinerante; (VIII) Informes, moções e assuntos gerais. A reunião é iniciada em 9 

segunda chamada pontualmente às dezenove horas e quatro minutos. O Presidente informa que a 10 

Atividade Cultural foi cancelada pela ausência dos Conselheiros no início das reuniões. Assim, o 11 

Conselheiro Wellington recita um poema de Ferreira Gular, Traduzir-se, em forma de homenagem 12 

por seu falecimento. Passando ao segundo item da pauta, a ata é lida e aprovada. No tocante ao 13 

terceiro item da pauta, o Presidente informa que estão ocorrendo muitas faltas e que precisamos 14 

nos comprometer com o Conselho. Assim, decide que irá esperar até a próxima reunião para que 15 

os Conselheiros faltantes se justifiquem, informando se iram permanecer no Conselho. Não há 16 

candidato para se eleger as vacâncias do Conselho. Passando ao quarto item da pauta, passa-se 17 

a palavra aos Conselheiros que se fizeram presentes na Conferência do COMAD. O Presidente 18 

inicia afirmando que a Conferência foi um sucesso, com a participação de diversas pessoas e a 19 

participação do Poder Público. Relata que o CMJ focou seus debates na prevenção, pois houve 20 

uma separação nos enfoques do combate as drogas. Afirma ainda que algumas das propostas 21 

feitas pelo CMJ foram aprovadas. O Conselheiro Rafael Santos de Paula afirma que ficou 22 

surpreso e animado com o número de pessoas presente na conferência, contando com a 23 

presença de pessoas que sofrem dos problemas debatidos. A Conselheira Luana afirma que 24 

ocorreram alguns problemas, principalmente pois tais conferências são realizadas de dois em dois 25 

anos, e as pessoas acabavam voltando a discussões que já foram resolvidas anteriormente. O 26 

Conselheiro Wellington acrescenta ainda que há a necessidade das pessoas se interagirem mais, 27 

se tornarem mais presentes nas discussões do nosso município, como acessar mais os portais do 28 

governo para dar ideias, propostas, uma forma mais proativa ao combate contra as drogas. 29 

Passando as demais comissões e representatividades dos Conselheiros, o Conselheiro Wellington 30 

afirma que seria necessária uma reunião após a Reunião Ordinária do Conselho para debater a 31 

Câmara de Planejamento. O Presidente então marca a reunião da Câmara de Planejamento após 32 

a reunião ordinária de janeiro, que ocorrerá no dia 09 de janeiro de 2017. O Presidente já informa 33 

que a próxima AGO será realizada na Casa de Participação Comunitária – SEPACOM, uma vez 34 

que a Estação da Cidadania estará fechada no mês de Janeiro. O Conselheiro Rafael agradece a 35 
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inclusão da representatividade na pauta das reuniões e passa ao relatório da Comissão de 36 

Transportes. Afirma que enviou um projeto de regulamentação do serviço eletrônico, Uber, e 37 

afirma que as regulamentações dos serviços de táxi necessitam de reforma. Informa ainda sobre o 38 

serviço Bike Kids, que estarão disponibilizadas em pontos estratégicos de nosso município. No 39 

tocante ao COMAD somente se espera uma manifestação para dar prosseguimento ao projeto 40 

dos busdoors. O Conselheiro José afirma que ainda não ocorreu reunião na REDE FAMÍLIA desde 41 

que tomou posse. O Presidente relata que o Comitê PRO-ADM estava parado e que irá retornar 42 

ao funcionamento no ano que se inicia, mudando de nome para ODS. A Conselheira Heloíse fazia 43 

parte do CAFCE, porém já não se faz presente a muito tempo. Passando ao quinto item da 44 

pauta, o Presidente afirma que irá realizar eleições para as representações vacantes. Assim o 45 

Conselheiro Felipe Rezende é eleito como representante do CMJ no CAFCE, o Conselheiro 46 

Wellington é eleito como representante do CMJ no PPCA e a Conselheira Tatiane Martins é eleita 47 

como representante do CMJ no CEVISS. O sexto item é iniciado com a palavra do Conselheiro 48 

Felipe Rezende, Coordenador do Projeto Conselho Itinerante. Inicia agradecendo a presença dos 49 

conselheiros que se fizeram presentes na primeira reunião da nova coordenação do Projeto. 50 

Informa que a reunião rendeu muitas ideias novas e um novo formato de organização para os 51 

trabalhos. Acredita ser necessário a apresentação do Projeto aos colégios e grêmios, tentando 52 

trazer a participação da sociedade civil para ajudar. Acredita que uma vez que tragam demandas 53 

para o Projeto, sempre haverá novas ideias, entendendo que assim teremos mais foco nos 54 

trabalhos. Pede ajuda aos conselheiros, tanto para se fazerem presentes no Projeto quanto para 55 

trazerem novas demandas. Acredita que a OAB e o CAMPS têm muito a contribuir. Iniciando o 56 

sétimo item, é passada a palavra ao Conselheiro Wellington o qual informa que no dia 06 de 57 

dezembro de 2016, às 15 horas irá ocorrer o lançamento do projeto ID Jovem, um Programa 58 

nacional de auxílio ao jovem para ter acesso aos benefícios da identidade jovem, como 59 

passagens, meia-entrada, entre outros. O lançamento ocorrerá pelo site, www.juventude.gov.br. 60 

Informa que no dia começou o programa EX CHANGE, que irá até a segunda semana de 61 

fevereiro. Trata-se de um intercambio onde os intercambistas ficam alojados nas casas dos 62 

voluntários. Informa, ainda, que no dia 14 de dezembro irá ocorrer o Segundo Encontro de 63 

Grêmios de Santos, que irá ocorre o espaço do idoso das 14 às 19 horas. O Secretário justifica a 64 

ausência dos Conselheiros Thiago e Suzete. O Conselheiro Rafael informa que é praxe a 65 

apresentação de novas pessoas que se fazem presentes nas reuniões.  Assim, a convidada 66 

Letícia Caparroz Cicconi Batista se apresenta, informando que é estudante na UNIFESP e que um 67 

dos trabalhos da faculdade é se fazer presente nos Conselhos Municipais de Santos. O 68 

Presidente afirma que a convidada é muito bem-vinda e que pode voltar sempre que desejar. O 69 

Presidente relembra da Semana do Gesto Concreto, organizado pelo CMDCA, trazido ao 70 
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conhecimento deste Conselho pela Conselheira Luana. Acredita ter sido um ótimo trabalho feito e 71 

que os conselheiros também podem fazer a destinação do imposto de renda. A conselheira 72 

Tatiane acredita ser uma ótima ideia abordar o Sindicato dos Contabilistas, porém a Conselheira 73 

Luana relata que já houve a tentativa, porém foi infrutífera. Assim a Conselheira Tatiane se propõe 74 

para se tornar mediadora entre os dois polos, pois possui alguns contatos dentro do sindicato. 75 

Concluindo, o Presidente reforça que a próxima reunião será realizada na Casa de Participação 76 

Comunitária – SEPACOM e que somente se dará no dia 9 de janeiro de 2017. Assim deseja um 77 

feliz natal e um próspero ano novo a todos. Assim sendo, nada mais havendo a tratar, a reunião é 78 

declarada encerrada pelo Presidente às vinte horas e dezessete minutos. Esta ata vai por mim, 79 

Primeiro Secretário, lavrada e assinada, e pelo Presidente assinada, conferindo-lhe, assim, sua 80 

legitimidade. 81 

   82 

 83 

Leandro Borges Taveira                           Guilherme Guissone Martins                                       84 

Presidente do CMJ                                    Primeiro Secretário do CMJ 85 


