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

Ocorrida no dia dois de outubro 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 e quinze minutos, tendo como pautas (I) Apresentação Cultural; 4 

(II) Apreciação e deliberação a respeito das atas das Assembleias Gerais Ordinárias dos 5 

meses de Agosto e Setembro e da Assembleia Geral Extraordinária de 16 de agosto de 6 

2017; (III) Eleições para preenchimento das vacâncias do CMJ; (IV) Apresentação da Moção 7 

do Conselheiro William; (V) Eleição para o Cargo de Vice-Presidente do CMJ; (VI) Avaliação 8 

da caminhada “Setembro Amarelo” (VII) Relatórios da Diretoria Executiva, Comissões e 9 

Representatividades; (VIII) Informes, moções e assuntos gerais. A reunião inicia-se com a 10 

palavra do Presidente, informando que não haverá atividade cultural nesta data. Assim passa-se 11 

ao segundo item da pauta, sendo feita a leitura das atas referentes às Assembleias Gerais 12 

Ordinárias dos meses de Agosto e Setembro, ambas foram aprovadas com as devidas correções. 13 

No tocante a Ata da Assembleia Geral Extraordinária, o Conselheiro Rafael de Paula informa que 14 

irá enviá-la assim que possível. Finalizando o segundo item da pauta, o Presidente informar que 15 

irá inverter a pauta, passando-se ao sétimo item da pauta, uma vez que a Conselheira Paula 16 

Carpes terá que se ausentar da reunião. Assim, dada a palavra a Conselheira Paula, foi passado 17 

aos conselheiros o planejamento do Grupo de Técnico de Trabalho. A conselheira Paula explica 18 

que o planejamento foi separado em três eixos; Segurança Pública, no qual a base será oficiar os 19 

órgãos da secretaria de segurança, para se iniciar uma força tarefa, a qual será composta pela 20 

Guarda Municipal, Polícia Militar e Conselho Tutelar; Diálogo, para a realização de uma palestra 21 

com a Polícia Militar e a Associação dos Médicos de Santos; e Saúde, a qual irá contatar o Sr. 22 

Eustázio Alves Pereira, que possui um projeto atuante nesta área. Ainda conclui que irá trabalhar 23 

em outras propostas, como a divulgação do número 153, da guarda municipal, para a população e 24 

sobre a CityCamera, projeto este que usará as 182 câmeras espalhadas pelo Município para que 25 

toda a população possa ter acesso. Faz a proposta para expandirmos este projeto, fazendo a 26 

divulgação para que os munícipes, caso queiram, possam aderir suas câmeras privadas ao 27 

circuito. Passando a palavra ao Conselheiro Henrique Pabst, este informa que o relatório do último 28 

Projeto Conselho Itinerante já está concluído e será enviado para cada conselheiro. Fica feliz pois 29 

diversas demandas já foram atendidas. Passada a palavra ao Conselheiro Wellington Araújo, este 30 

informa que tentou marcar a reunião na semana anterior a esta reunião, porém não ocorreu por 31 

falta de conselheiros. Então marca a reunião da comissão de Planejamento para o dia dezenove 32 

deste mês, ás 18:30, na COJUV. Passada a palavra ao Conselheiro Filipe Rezende, este informa 33 

que vem atualizando a página do Facebook com mais frequência. Informa que não houve reunião 34 

da comissão pois não conseguiu terminar a parte gráfica do projeto, que irá apresentar na próxima 35 
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reunião. Passada a palavra ao Conselheiro Rafael, menciona que ocorrerá as eleições do CES, e 36 

para que não ocorra os problemas que ocorreram nas eleições de 2015, ficou estabelecido que a 37 

mesa que supervisionará as eleições será composta pelo CMJ, CES e a OAB/Santos. Assim, faz 38 

proposta de Resolução Normativa para eleger um Titular e um Suplente para compor a mesa no 39 

dia da eleição. Para titular se candidata o Presidente Dennys Maciel e para suplente se candidata 40 

o 1ª Secretário Guilherme Guissone, os quais são eleitos unanimemente. No tocante ao terceiro 41 

item da pauta, não houve inscrição para preenchimento de vagas no CMJ. Passando ao quarto 42 

item da pauta, o Conselheiro William requer ao Presidente que adie a apresentação da moção em 43 

decorrência do horário. O pedido foi acatado pelo Presidente. Passando ao quinto item da pauta, 44 

o Presidente relembra que o Conselheiro Rafael não configura mais como Vice-Presidente deste 45 

Conselho, passando, assim, a eleição do novo Vice-Presidente do CMJ. O Conselheiro Henrique 46 

Pabst se candidata ao cargo, se apresente aos conselheiros, faz breve relato de seu histórico no 47 

CMJ, e tece elogios ao Conselheiro Rafael. Passando a votação, é eleito por unanimidade. 48 

Passando ao sexto item da pauta, o Presidente inicia criticando os Conselheiros pela falta de 49 

comprometimento com os eventos, problema este que ocorreu na Semana da Juventude. 50 

Somente alguns Conselheiros se fizeram presente na caminhada, e as faltas acabam refletindo na 51 

imagem do CMJ. Passando ao oitavo item da pauta, a palavra é passada ao Conselheiro 52 

Leandro Taveira, o qual informa que ocorrerá a Segunda Edição do Festival de Imagem do 53 

Valongo. A cidadã Catharina Apolinário de Souza, informa que esta semana ocorrerá diversos 54 

eventos como o Festival de Imagem do Valongo por toda a cidade, e que irá enviar o cronograma 55 

ao Presidente. O Conselheiro Wellington informa que será exibido à 1500 jovens o filme “Nunca Vi 56 

Sonhar”, e que ocorrerá um debate após a exibição do filme. O Conselheiro Rafael pede a palavra 57 

para apresentar a Cidadã Catharina, tece diversos elogios, informando que a mesma já foi 58 

Conselheira neste Conselho. Ainda, informa que no dia sete de outubro, na Casa da Esperança, 59 

será realizado o dia D, onde serão realizadas diversas ligações para os munícipes realizarem 60 

doações mensais a Instituição. O Conselheiro Caio César faz proposta para que seja divulgado 61 

todas as datas dos eventos informados na reunião por meios eletrônicos, visto que são muitas 62 

datas e os Conselheiros acabam esquecendo de muitas delas. Proposta acatada, sendo 63 

repassado ao Conselheiro Filipe para que as publique via Facebook. Nada mais havendo a tratar, 64 

procedeu-se ao encerramento. A reunião é encerrada às vinte horas e quarenta minutos. Esta ata 65 

vai por mim, Primeiro Secretário, lavrada e assinada, e pelo Presidente assinada, conferindo-lhe, 66 

assim, sua legitimidade.  67 
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