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

Ocorrida no dia quatro de dezembro 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) Apreciação e 4 

deliberação a respeito da ata das Assembleia Geral Ordinária do mês de Novembro; (II 5 

Eleições para preenchimento das vacâncias do CMJ; (III) Programa Ouvidoria Jovem; (IV) 6 

Projeto Juventude em Ação; (V) Relatórios da Diretoria Executiva, Comissões e 7 

Representatividades; (VI) Informes, moções e assuntos gerais. A reunião inicia-se com a 8 

palavra do Presidente, informando o falecimento do Conselheiro Ricardo Santos, sendo realizado 9 

um minuto de silêncio, seguido de uma oração realizada pelo Conselheiro Luís. Assim passa-se 10 

ao primeiro item da pauta, sendo requerido pelo Conselheiro Henrique a supressão da ata, tendo 11 

em vista o tamanho da reunião e que a ata já havia sido enviada a cada um dos Conselheiros. 12 

Pedido deferido pelo Presidente. Passando ao segundo item da pauta, o Presidente informa que 13 

Julia Marinho é a nova Conselheiro representando o PSDB, uma vez que o Conselheiro Caio 14 

agora é Representante da OAB Santos. No tocante ao terceiro item da pauta, o Presidente 15 

informa que adiará este item pois o Conselheiro Rolf ainda não chegou. Passando ao quarto item 16 

da pauta, o Presidente inicia informando que ele e o Vice-Presidente foram até o a Ilha dos 17 

Criadores visitar o local do evento. Afirma novamente que será necessário a ajuda de todos os 18 

Conselheiros neste evento. Informa que Vans foram disponibilizadas para o transporte dos 19 

Conselheiros e que será realizada a divisa de tarefas para cada Conselheiro. Assim, o Presidente 20 

inicia uma lista, dividindo as responsabilidades com os Conselheiros que se faram presentes no 21 

dia. O Conselheiro Nicola informa que a maior demanda desta comunidade é que o poder público 22 

atue na comunidade, porém isso é impossível dado a Termo de Ajuste de Conduta firmado entre o 23 

Ministério Público e a Prefeitura, a quase 20 anos atrás, onde a Prefeitura se comprometia a 24 

retirar a população daquelas terras, realocando-os para um local melhor, dado que o território ali é 25 

impróprio e insalubre. O Conselheiro Wellington informa que é um impedimento judicial, por 26 

ocupação irregular, mas podemos ajuda-los de outras formas. Retornando ao terceiro item da 27 

pauta, O Presidente informa que o Conselheiro Rolf não comparecerá na reunião, então apresenta 28 

o Programa Ouvidoria Jovem, um programa que irá facilitar o acesso o jovem a ser ouvido pelo 29 

poder público, repassando suas demandas.  Assim, o Primeiro Secretário lê o decreto sendo, 30 

após, aprovado por unanimidade. Passando ao quinto item da pauta, a palavra é passada ao 31 

Conselheiro Wellington, que informa não ter realizada nova reunião, porém ele e o Vice-32 

Presidente criaram um canal de diálogo com a Fundação EDUCAR DPaschoal, existem diversos 33 

projetos, porém a conversa com eles ainda é inicial, com possibilidade de parceria. PELA 34 

ORDEM, Ícaro Menezes Gago Diniz Couto se candidata a titular da cadeira de Centrais Sindicais, 35 



 
 

CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE SANTOS 

                           Criado pela Lei Municipal nº 2.644 de 30 de setembro de 2.009 
                              Alterado pela Lei Municipal nº 2.715 de 11 de setembro de 2.010 

 
 

 2 

sendo eleito por unanimidade. Passando ao sexto item da pauta, o Presidente informa que no dia 36 

17 de Janeiro de 2018 irá ocorrer a reunião referente a moção feita pelo Conselheiro Marcus na 37 

OAB. Informa, também, que o Conselheiro Leandro pagou pela coroa de flores, e que aqueles que 38 

ainda tem que acertar o valor, que o procurem após a reunião. Ainda, justifica as ausências dos 39 

Conselheiros Filipe Rezende e Paula Carpes. O Conselheiro Wellington informa que ocorreu o 40 

Segundo Encontro de Grêmios Estudantis, com 4 municípios participando, Santos, Cubatão 41 

Guarujá e Bertioga. Saíram algumas demandas do encontro e está sendo elaborado um relatório, 42 

sendo requisitada uma nova reunião, o qual o CMJ deverá estar presente. O Conselheiro Bruno 43 

informa que no dia seguinte a esta AGO, iniciará o curso de inglês e espanhol, afirma que todas 44 

as vagas já formam ocupadas, mas que em janeiro deverá abrir novas vagas pelo montante de 45 

gente procurando. O Conselheiro Nicola informa que na próxima quarta irá ocorrer a última sessão 46 

da Câmara Jovem, onde eles serão diplomados no final da reunião. Ainda teceu belas palavras 47 

acerca do falecido Conselheiro Ricardo. Nada mais havendo a tratar, procedeu-se ao 48 

encerramento. A reunião é encerrada às vinte horas e trinta minutos. Esta ata vai por mim, 49 

Primeiro Secretário, lavrada e assinada, e pelo Presidente assinada, conferindo-lhe, assim, sua 50 

legitimidade. 51 
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