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

Ocorrida no dia seis de novembro 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 e quinze minutos, tendo como pautas (I) Apresentação 4 

Cultural; (II) Apreciação e deliberação a respeito das atas das Assembleias Gerais 5 

Ordinárias do mês de Outubro e da Assembleia Geral Extraordinária de 16 de agosto de 6 

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

logo do CMJ; (V) Projeto Conselho Itinerante; (VI) Relatórios da Diretoria Executiva, 8 

Comissões e Representatividades; (VII) Informes, moções e assuntos gerais. A reunião 9 

inicia-se com a palavra do Presidente, informando ocorrerá inversão da pauta, visto que a 10 

Senhorita Milena, a qual irá se apresentar, ainda não chegou. Assim passa-se ao segundo item 11 

da pauta, sendo requerido pelo Conselheiro Rolf a supressão da ata, tendo em vista o tamanho da 12 

reunião e que a ata já havia sido enviada a cada um dos Conselheiros. Pedido deferido pelo 13 

Presidente. Passando ao terceiro item da pauta, não houve inscrição para preenchimento de 14 

vagas no CMJ. No tocante ao quarto item da pauta, o Coordenador da Comissão de 15 

Comunicação, Filipe Rezende, inicia informando que desde o início da gestão, havia a intenção de 16 

tranar o CMJ em uma “marca”, assim, seriam necessárias novas propostas pela comissão, como 17 

um novo marketing, um logotipo mais moderno, e a necessidade de uma grande divulgação do 18 

CMJ quanto aos seus projetos. Assim, o Conselheiro Filipe inicia a apresentação de um novo 19 

logotipo do CMJ. Após a apresentação detalhada do Conselheiro Filipe, o Presidente passou a 20 

palavra aos demais conselheiros para fazerem apontamentos. O Conselheiro Rafael parabeniza o 21 

Conselheiro pelo trabalho produzido. Acredita também que um novo logotipo irá marcar esta nova 22 

etapa do Conselho. Acredita que seja necessário manter alguma característica do antigo logotipo, 23 

como a cor verde, que está presente não somente no CMJ mas também em todo Município, como 24 

na Prefeitura, nos ônibus, entre outros diversos. O Colaborador Douglas acredita que poderia ficar 25 

melhor com a inversão das cores, colocando o azul na parte de cima, simbolizando o mar, e o 26 

laranja na parte de baixo simbolizando a areia. O Conselheiro Rafael opina sobre colocar a 27 

Mureta, símbolo característico de nosso Município, do lado de fora do logotipo. O Conselheiro 28 

Marcus acredita que não seja necessária a mudança do gênero do personagem dentro do 29 

logotipo, pois o trabalho do Conselho já demonstra bastante nosso posicionamento. O 30 

Conselheiro William afirma que quanto menos informação no logotipo melhor, pois informação 31 

demais vira campanha publicitária. Assim, o Presidente define que o Conselheiro Filipe deve 32 

analisar as ideias dadas pelos demais Conselheiros e que envie para a Comissão de 33 

Comunicação novas ideias, trazendo, assim, mais de um modelo para que possamos entrar em 34 

votação. Passando ao primeiro item da pauta, o Presidente apresenta a Senhorita Milena, que irá 35 
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realizar a atividade cultural. A Senhorita Milena se apresenta, informar que irá realizar a leitura de 36 

algumas narrativas, que são trechos retirados de obras literárias já produzidas. Após a leitura 37 

convida todos para o Curso de Literatura do Município. Afirma que há processo seletivo para o 38 

curso, pois a procura é grande. Informa que os trechos foram retirados de obras produzidas por 39 

alunos deste curso e que este ano o curso já alcançou 600 pessoas, e o objetivo é que isso 40 

aumente no ano seguinte. Pela Ordem, o Conselheiro Caio pede a palavra e informa que é o novo 41 

representante da Ordem dos Advogados de Santos no Conselho. Passada a palavra aos demais 42 

conselheiros, não houve manifestação contrária. Passando ao quinto item da pauta, o Presidente 43 

passa a palavra ao Coordenador da Comissão do Projeto Conselho Itinerante, Henrique Pabst, 44 

que faz uma breve explicação do Projeto Juventude em Ação que ocorrerá no dia 9 de dezembro 45 

de 2017 na Vila dos Criadores. Faz a leitura dos eventos que ocorrerão no dia e da atenção que 46 

aquela região precisa. O Conselheiro Caio requer o ingresso na Comissão do Projeto Conselho 47 

Itinerante. O Conselheiro Murilo informa que o foco principal do Projeto Conselho Itinerante é o 48 

diálogo com os jovens com algum tema já definido previamente, escolhido entre o Conselho e os 49 

responsáveis da região, e que isso ocorrerá dentro do novo projeto Juventude em Ação. O 50 

Conselheiro Wellington parabeniza o Coordenador da Comissão e relembra que é necessário 51 

entrar em contato com as lideranças jovens da região. Passando ao sexto item da pauta, é 52 

passada a palavra ao Conselheiro Filipe, o qual relembra a todos para curtirem a página e as 53 

postagens do Conselho nas redes sociais. Dada a palavra ao Coordenador da Comissão de 54 

Planejamento, Wellington Araújo, este informa que na última reunião da comissão somente se 55 

fizeram presentes os Conselheiros, Leandro e o Bruno. Foram feitos levantamentos de todos os 56 

planos que saíram do Município. Passando ao sétimo item da pauta, a palavra é passada ao 57 

Conselheiro William, para apresentação da moção realizada. Faz um breve relato sobre o Museus 58 

de ciências naturais e passa a palavra ao Senhor Paulo Marcioli, dono do acervo do museu. O 59 

Senhor Paulo explana sobre a história do Museu “Joias da Natureza”, informando que possui um 60 

acervo de mais de 10.000 (dez mil) exemplares, contanto ainda com itens realmente raros. Este 61 

acervo é um dos maiores da América do Sul, e que, no momento, não possui nenhum tipo de 62 

apoio para administrar o Museu. Se diz feliz pela procura do Conselheiro William, e que procura 63 

por parcerias público-privado para poder reabrir o Museu. O Presidente coloca em votação o envio 64 

o encaminhamento da moção para a Secretaria da Cultura e ao Conselho da Cultura de Santos, 65 

com apoio do CMJ. Aprovado por unanimidade. O Conselheiro Murilo, Representante da 66 

Secretaria da Cultura de Santos no CMJ, se predispõe a levar a demanda ao Secretário de 67 

Cultura de Santos, pois este assunto já foi abordado na secretaria. O Conselheiro Wellington 68 

informa que no dia 24 de novembro, das 8 às 17 horas, na Unimonte, será realizado o Encontro 69 

de Grêmios. Informa, também, que o CAMPS irá realizar 50 anos de existência. O Presidente 70 
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justifica a ausência dos Conselheiros Fábio, Cristiano, Luciana e Maria Eloísa. Nada mais 71 

havendo a tratar, procedeu-se ao encerramento. A reunião é encerrada às vinte horas e quarenta 72 

minutos. Esta ata vai por mim, Primeiro Secretário, lavrada e assinada, e pelo Presidente 73 

assinada, conferindo-lhe, assim, sua legitimidade. 74 

 75 

     Dennys Maciel Bartholomei Castanheira           Guilherme Guissone Martins 76 

                      Presidente do CMJ                                  Primeiro Secretário do CMJ   77 


