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

Ocorrida no dia quatro de setembro de dois mil e dezessete, 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, tendo como pautas (I) Apresentação Cultural; (II) 4 

Apreciação e deliberação a respeito da ata da Assembleia Geral Ordinária do mês de 5 

Agosto e da Assembleia Geral Extraordinária de 16 de agosto de 2017; (III) Eleições para 6 

preenchimento das vacâncias do CMJ; (IV) Análise da Semana da Juventude; (V) Ofícios 7 

sobre o Caruara; (VI) Relatórios da Diretoria Executiva, Comissões e Representatividades; 8 

(VII) Informes, moções e assuntos gerais. A reunião inicia-se às dezenove horas, com a palavra 9 

do Presidente, no qual afirma que a apresentação cultural será realizada no final da reunião. 10 

Assim passa-se ao segundo item da pauta, dada a palavra ao Vice-Presidente Rafael de Paula, o 11 

mesmo informa que não conseguiu redigir a ata do mês de agosto, uma vez que tem ficado cada 12 

vez mais atarefado em seu dia-a-dia. Pede desculpas mas afirma que na próxima reunião estará 13 

com a ata redigida. Passa-se então ao terceiro item da pauta, Camila de Queiroz Ursini, 14 

representando a Associação Estudantil do Colégio Carmo, se candidata a titularidade da 15 

Organização Estudantil Secundarista, posto em votação, é eleita por unanimidade. Passada a 16 

palavra ao Conselheiro Wellington, afirma estar muito contente com a entrada de jovens no 17 

Conselho e informa que é a segunda escola particular em santos com Grêmio Estudantil. O 18 

Conselheiro Fábio, torna-se o titular da cadeira Jovem Cidadão Independente com Qualquer 19 

Organização, vez que a Conselheira Amanda Soares não se encontra mais no país, sofrendo as 20 

penalidades pelo número de faltas. Assim, Priscila de Queiroz Ursini se candidata a suplência 21 

desta cadeira, sendo eleita unanimemente. Passando ao quarto item da pauta, o Presidente 22 

resume a semana da juventude de 2017 e passa a criticar a falta dos conselheiros nos eventos. 23 

Acredita que houve alguns erros nesta edição, mas que isso se torna experiência para a próxima. 24 

Apesar do clima não ter ajudado, acredita que foi muito positiva a Semana da Juventude, sendo 25 

necessária uma vontade maior dos Conselheiros em apreciar os trabalhos. Passada a palavra ao 26 

Conselheiro Wellington, este se faz de uma reflexão, informa que já estamos na 9ª edição e que 27 

precisamos focar mais nos jovens do nosso município, para que eles possam se envolver com a 28 

política jovem. Acredita que isso não ocorreu em muitos eventos da Semana da Juventude. 29 

Lembra que a Semana pertence ao Conselho Municipal de Juventude, e somos nós que 30 

precisamos demonstrar o trabalho bem feito. A Conselheira Luciana agradece a presença do 31 

Presidente na apresentação do Grupo do Choro de Santos e informa que foi muito bom o evento. 32 

O Conselheiro Filipe Rezende informa que o CMJ realizou um debate no Santa Cecília sobre a 33 

juventude política, contanto também com a presença da Conselheira Caroline e do candidato a 34 

Prefeito de São Vicente Kayo Amado. Não houve um grande número de espectadores, mas o 35 
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conteúdo foi bem extensa. O Vice-Presidente informa que foi a primeira vez que foi feita a 36 

publicidade utilizando os Busdoors e lembra que podem os utiliza-los mais vezes a partir de agora. 37 

Pela Ordem, o Conselheiro Marcus se candidata a vaga da suplência de Movimentos Sociais, 38 

representando o Coletivo Juntos. Aberta a Vaga de Suplente de Cidadão Independente de 39 

Vinculação com Qualquer Organização, Leandro Bley Guerise se candidata a vaga, ambos são 40 

eleitos unanimemente. Passando ao quinto item da pauta, o Conselheiro Murilo relata a resposta 41 

do ofício enviado a SECULT, informando os cursos regulares no Caruara, possuindo diversos tipos 42 

de curso, como Violão, escultura, desenho, técnicas de grafite, entre outros. Apoia um curso de 43 

ballet também. Assim O 1º Secretário lê todos os ofícios recebidos, da Secretaria da Saúde, da 44 

Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria de Esporte e da Secretaria de Assuntos Portuários, 45 

Indústria e Comércio. O Conselheiro Henrique Pabst dá um breve relato sobre o projeto que 46 

ocorreu no Caruara para que todos possam entender os ofícios. A Cidadã Cynthia informa que a 47 

nova diretora do colégio do Caruara, que entrou semana passada já está com um projeto para 48 

reerguer as atividades da Horta e se coloca à disposição para ajudar. O Vice-Presidente relata que 49 

a Secretaria da Saúde não respondeu os quesitos apurados pelo Projeto e que faltam muitas 50 

informações no ofício de resposta. Assim requer seja enviado novo ofício à Secretaria para que 51 

possam elucidar alguns tópicos que não foram respondidos. Pedido acolhido pelo Presidente. 52 

Assim, passa-se ao sexto item da pauta, o Conselheiro Wellington informa que não conseguiu 53 

marcar reunião para a Comissão de Planejamento, mas avisa que já saiu o Plano Municipal. O 54 

Conselheiro Filipe informa que no início dos trabalhos colocou muitas metas, e que precisa de 55 

ajuda para cumpri-las. Informa que irá sair um Canal no Site Youtube do Conselho Municipal da 56 

Juventude de Santos, possui algumas ideias que ainda estão em planejamento e já marca a 57 

reunião da comissão para o dia 18 de setembro às 19 horas. Passando ao sétimo item da pauta, 58 

o Presidente informa que o Portal dos Conselhos já voltou a funcionar. Informa que recebeu da 59 

Vereadora Audrey Kleys, um convite para uma palestra com o tema de “Drogas, Lícitas e Ilícitas”, 60 

que ocorrerá no Santa Cecília. Passada a palavra ao Vice-Presidente, este justificou a falta do 61 

Conselheiro Caio, visto que ocorreu um acidente na estrada e que não conseguirá chegar a tempo 62 

da reunião. Informa que ocorreu um evento, na qual participava Carina Vitral, candidata a prefeita 63 

de Santos, na qual fez comentários fantasiosos e inúmeras inverdades acerca deste Conselho, 64 

afirmando que não há jovens no Conselho, e que de 10 anos para os dias atuais nada o Conselho 65 

mudou, estando “jogado”. Assim o Vice-Presidente afiram que Carina ainda não se fez presente 66 

no Conselho e não possui o direito de afirmar coisas das quais não possui informação. O 67 

Conselho nunca esteve em tantas frentes quanto está nos dias atuais. Informa que redigiu uma 68 

carta, a qual foi aprovada pela diretoria, demonstrando que somente foi dita inverdades, tal carta 69 

foi enviada ao jornal A Tribuna, porém a decisão do jornal foi de que havia um Conselheiro no 70 
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evento, Filipe Rezende, e que o mesmo possuía a chance de se defender. Informa que o evento 71 

correu no Programa “Diz aí”, no facebook do jornal A Tribuna. Informa que esteve com a 72 

Vereadora Audrey Kleys e foi lhe passado que há um projeto na Câmara sobre a criação do 73 

Câmara Universitária, que seguiria os moldes do Câmara Jovem. Ficou de enviar o projeto ao 74 

CMJ. Por fim informa que, por estar passando por um tempo conturbado, profissionalmente, este 75 

não possui a capacidade de acumular responsabilidades. Assim, informa que na próxima reunião 76 

não será mais Vice-Presidente deste Conselho, mas que irá continuar comparecendo nas 77 

reuniões, e que jamais irá abandonar o CMJ. O Presidente demonstra que o Conselho perde e 78 

muito com a saída do Conselheiro do cargo, mais triste ainda que os dois agora estão entrosados. 79 

Fica feliz pela permanência do Conselheiro nas reuniões. Passada a palavra ao Conselheiro 80 

Henrique Pabst, este informa que estamos em Setembro, mês da prevenção do suicídio. Informa 81 

que ocorreu um fato na Universidade Católica de Santos, e acredita que há a necessidade de 82 

realizar algo este mês. Deu a ideia de uma caminhada. Assim, fica decidido que a caminhada 83 

ocorrerá no dia 24 de setembro de 2017. Passada a palavra ao Conselheiro Marcus, este relata 84 

que ultimamente estão ocorrendo vários assaltos nas mediações das Universidades de Santos. 85 

Tal assunto já foi matéria de jornal e foi iniciado um abaixo assinado pelos alunos para cobrar 86 

mais segurança nos arredores das Universidades. Assim, vem propor uma moção para que seja 87 

feita uma reunião com os representantes da Universidades do Município, para debater sobre a 88 

segurança nos arredores das Universidades. Deferida a moção. O Presidente afirma que na 89 

reunião extraordinária de agosto foi feita uma moção para abonar a falta do Conselheiros que não 90 

conseguiram se fazer presentes no dia 16 de agosto de 2017. Ocorre que não havia quórum 91 

suficiente para aprovação da moção, por isso coloca novamente a moção em votação, sendo 92 

aprovada por todos. Assim passa-se ao primeiro item da pauta, a apresentação de Romulo e 93 

Juan, violinistas. Romulo é professor, e integrante da orquestra sinfônica de santos. Em conjunto 94 

com o Conselheiro Murilo, criaram o Festival de Música de Santos. Que garante 60 bolsas para 95 

ensaio aos vencedores. Juan é aluno e bolsista deste festival. Juan tocou o tema do Filme Parque 96 

dos Dinossauros, Romulo tocou um trecho da Sinfonia nº3 de Mozart e juntos tocaram a 9ª 97 

Sinfonia de Beethoven. Nada mais havendo a tratar, procedeu-se ao encerramento. A reunião é 98 

encerrada às vinte e uma horas e trinta minutos. Esta ata vai por mim, Primeiro Secretário, lavrada 99 

e assinada, e pelo Presidente assinada, conferindo-lhe, assim, sua legitimidade. 100 
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