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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE 2017-2019 1 

Ocorrida no dia cinco de junho de dois mil e dezessete, na Estação da cidadania, sito à Avenida 2 

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

chamada, às dezenove horas, tendo como pautas (I) Atividade Cultural; (II) Apreciação e 4 

deliberação a respeito da ata da Assembleia Geral Ordinária do mês de Maio; (III) Eleições 5 

para preenchimento das vacâncias do CMJ; (IV) Projeto Conselho Itinerante; (V) 6 

Apresentação dos Conselheiros e suas Atividades com a Juventude; (VI) Semana da 7 

Juventude; (VII) Relatórios da Diretoria Executiva e Comissões; (VIII) Informes, moções e 8 

assuntos gerais. A reunião inicia-se às dezenove horas, com a Atividade Cultura apresentada 9 

pelo Conselheiro Murilo Netto, um curta-metragem de título “ Seu Zé”, cujo diretor é Sileno 10 

Alexandre. Trata da vida de um senhor - Seu Zé - um coletor de lixo que retira a sujeira dos 11 

mangues que contornam a Vila Esperança de Cubatão. Após o curta, o Conselheiro Murilo faz 12 

uma breve apresentação da vida do diretor e da repercussão do filme em cenário nacional e 13 

internacional. Iniciado o segundo item da pauta, o Conselheiro Murilo pede a supressão da leitura 14 

da ata, uma vez que a reunião será extensa. Pedido deferido pelo Presidente. Passando ao 15 

terceiro item da pauta, A Dra. Paula Carpes Victorio se candidata para a vaga de suplência 16 

referente a Entidade de Classe, após breve apresentação, foi eleita unanimemente. O Presidente 17 

informa que pelo poder público dois novos Conselheiros estão presentes, Cynira Fujihara, 18 

representando a Secretária de Assistência Social Titular e Renata Cardoso Paes da Silva 19 

Tramontino, representado a Secretaria de Educação, ambas titulares. Passando ao quarto item 20 

da pauta. O Conselheiro Henrique Pabst faz uma apresentação do relatório produzido com os 21 

resultados do Projeto Conselho Itinerante realizado no Caruara. Relata que todas as demandas 22 

que estão presentes no relatório foram apresentadas pelos próprios jovens. Ao final da 23 

apresentação, requer ao Presidente o envio do relatório as secretarias para apurarem e darem 24 

andamento no que for necessário. O Presidente determina o envio do relatório as secretarias. 25 

Passada a palavra livre, todos os conselheiros parabenizaram o Coordenador Henrique Pabst 26 

pelo trabalho e dedicação colocada no projeto. Passando para o quinto item da pauta, O 27 

presidente afirma que quem iria fazer a apresentação seria a SEDUC, porém, devido alguns 28 

problemas, quem realizará a apresentação hoje será a SEMES. O conselheiro André Leandro da 29 

Silva Nascimento faz breve apresentação da SEMES, relatando que o trabalho feito com a 30 

juventude é a de preservação. Criar a conscientização do jovem sobre a preservação da água, construção 31 

da consciência crítica sobre o assunto. Trabalham com o recolhimento de óleo usado com as crianças 32 

do fundamental I. Após é feito a apresentação do Conselheiro Luciano Dias Guedes, 33 

representante da SEMES. Começa informando que trabalham com 2.800 (dois mil e oitocentos) 34 

jovens, distribuídos na Arena Santos, Rebouças, esportes na praia, entre outros locais. Afirma que 35 
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todo primeiro dia útil do mês abrem vagas para as abranger mais jovens. As inscrições são feitas 36 

dentro das próprias secretarias. Passando para o sexto item da pauta, o Presidente relembra da 37 

importância da Semana da Juventude 2017, e espera que mais empenho dos Conselheiros para 38 

termos uma vasta agenda de eventos. Relembra que o tema deste ano é: “Juventude, mostra sua 39 

cara” e que ocorrerá entre os dias 14 e 20 de agosto. O sétimo item da pauta foi suprido por 40 

decisão do Presidente em decorrência do tempo. Passando ao oitavo item da pauta. O 41 

Presidente informa que no dia 19 de junho de 2017, às 18:30 será realizado uma Assembleia 42 

Geral Extraordinária para discutir a Semana da Juventude 2017. Ainda, informa que no dia 24 de 43 

maio houve uma reunião com o Dr. Carlos Alberto Carmello Júnior, Promotor de Justiça da Vara 44 

da infância e juventude de Santos, para tratar sobre oferta de políticas públicas de lazer, esporte e 45 

cultura a crianças e adolescentes da Vila dos Criadores. Passado a palavra ao Conselheiro 46 

Rafael, este apresenta uma Resolução Normativa que pauta sobre o envio dos ofícios que o CMJ 47 

recebe para todos os Conselheiros da Diretoria Executiva, dado que, por vezes, ocorre 48 

sobrecarga ao Presidente, facilitando que sempre estejamos a par e possamos auxilia-lo. 49 

Colocada em votação, é aprovada unanimemente e é repassada a Comissão Jurídica. O 50 

Conselheiro Ergon informa que acabou de ser eleito o primeiro presidente do CMJ de Cubatão, 51 

Renan Maciel, e que só iria agregar se trabalhássemos unidos. O Conselheiro Wellignton informa 52 

que no dia 9 de junho ocorrerá, na estação da cidadania, o encontro de grêmios de Santos, 53 

coordenado pela Debora Timossi. Nada mais havendo a tratar, procedeu-se ao encerramento. 54 

Esta ata vai por mim, Primeiro Secretário, lavrada e assinada, e pelo Presidente assinada, 55 

conferindo-lhe, assim, sua legitimidade. 56 
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