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

Ocorrida no dia sete de maio de dois mil e dezoito, na Estação da Cidadania, sito à Avenida Dona 2 

Ana Costa número trezentos e quarenta, Santos, São Paulo, tendo como pautas (I) Apreciação e 3 

deliberação a respeito das atas das Assembleias Gerais Ordinárias dos mês de Fevereiro, 4 

Março e Abril; (II) Relatórios da Diretoria Executiva, Comissões e Representatividades; (III) 5 

Eleições para o preenchimento das vacâncias do CMJ; (IV) 10ª Semana da Juventude; (VI) 6 

Informes, moções e assuntos gerais. A reunião inicia-se em segunda chamada às dezenove 7 

horas e doze minutos, iniciando-se a pauta pelo item I, o Conselheiro Rolf pede a supressão da 8 

leitura da ata, sendo deferido o pedido. O Conselheiro Wellington pede para acrescentar um 9 

anuncio que fez na AGO de fevereiro, sendo deferido. O 1º Secretário informa que não conseguiu 10 

terminar a ata de Abril, sendo assim a mesma será lida na próxima reunião. Passado ao item II, a 11 

Conselheira Sabrina, está relata sobre a discussão sobre abuso sexual, informa sobre o TAC 12 

existente e quer retomar essa discussão no GTT, exploração sexual de menores. Faz relatos de 13 

casos que aconteceram e ainda acontecem. Informa que estes fatos são de suma importância 14 

para o Conselho e que precisamos discutir e criar um plano de prevenção. O Presidente acredita 15 

ser melhor realizar uma reunião no GTT e criarmos ideias e ações para prevenção, para que 16 

sejam apresentadas no Roda de Debate da próxima AGO. O Conselheiro Murilo informa que a 17 

prefeitura já está realizando um plano para tratar do TAC. O Conselheiro Rafael acredita que, pela 18 

posição do Conselheiro Murilo no governo, ele seria de grande esforço ao GTT nestas discussões. 19 

O Conselheiro Wellington informa que os Jovens Vereadores que compõe o Câmara Jovem estão 20 

presentes. Faz a apresentação de cada um deles e já informa que no dia 17 de maio irá ocorrer 21 

um debate sobre a valorização da vida, tema este que pode englobar o tema discutido neste 22 

Conselho. O Conselheiro Henrique informa que não há novidades no Projeto Conselho Itinerante, 23 

faz um relato de todo seu tempo como Coordenador do Projeto, relata alguns altos e baixos, deixa 24 

alguns ponderamentos e informa que está deixando a coordenadoria do Projeto Conselho 25 

Itinerante. O Presidente informa que já havia conversado com o Conselheiro Henrique e que 26 

entende a fase que este está passando com seus deveres fora do Conselho, destrincha elogios ao 27 

conselheiro e por tudo que realizou como Coordenador do Projeto Conselho Itinerante. O 28 

Conselheiro Rolf informa sobre o andamento do Processo do Fundo do CMJ, apontando a demora 29 

por causa de um dos artigos, mais específico o artigo 4º. Acredita que, após as mudanças o 30 

Município ainda criar algum contraponto, seria melhor retirar o artigo e continuar o processo. 31 

Aproveita para informar que está abdicando do cargo de Coordenador da Comissão Jurídica, pois 32 

não está conseguindo dar a devida atenção ao cargo e as reuniões. O Presidente informa o 33 

quanto a Comissão perde com a saída do Conselheiro e agradece o trabalho feito pelo CMJ. 34 

Informa também que a eleição para os cargos que ficaram vagos com a saída dos Conselheiros 35 
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será pauta da próxima reunião. O Conselheiro Wellington relata que gostaria de marcar uma 36 

reunião em conjunto com a comissão jurídica para debater o Plano da Juventude. O Conselheiro 37 

Leandro informa que irá marcar reunião da Comissão de Comunicação, e o Conselheiro 38 

Wellington pede para marcar no mesmo dia da reunião da Comissão de Planejamento, ficando 39 

marcado para o dia 28 de maio, às 18:30, no Hostel Santos. Passando para o item III da pauta, 40 

Diogo Bras, representando o Centro de Estudantes de Santos, requer ingresso na vacância da 41 

cadeira de Organizações De Jovens De Movimento De Orientação Sexual, colocando votação foi 42 

admitido por maioria de votos, somente tendo o Conselheiro Rafael de Paula se abstendo da 43 

votação por motivos profissionais. Iniciando o item IV da pauta, o Presidente informa que dia 18 44 

foi publicado o Edital da 10ª Edição da Semana da Juventude, sendo que as inscrições serão até 45 

o dia 04 de junho. Relembra que na última edição ganhamos muita experiência e precisamos 46 

trabalhar no que ocorreu de errado para não cometermos os mesmos erros. O Conselheiro 47 

Wellington informa que o tema desta edição será “Eu, minha cidade, meu país” e ocorrerá entre os 48 

dias 12 e 18 de agosto. Acrescenta que precisamos que as instituições comecem a se inscrever, 49 

pois é a 10ª edição da semana, um marco e precisamos que este ano seja épico. É necessário 50 

que as instituições se escrevam até a data para que possamos realizar a arte de divulgação. 51 

Explica que para inscrição, no edital vem uma ficha de inscrição, devendo a secretaria ou 52 

instituição preencher e entregar na Estação da Cidadania ou por e-mail. O Conselheiro Murilo 53 

acredita ser benéfico enviar ofícios as secretarias para que estas possam começar a elaborar 54 

eventos para a semana. O Presidente defere o pedido para envio dos ofícios. O Presidente 55 

agradece a presença dos Jovens Vereadores e a Ex-Presidente da Câmara Jovem de Santos. O 56 

Conselheiro Wellington informa que entre os dias 14 e 25 de maio ocorrerá as inscrições para o 4º 57 

festival da Juventude. O Conselheiro Caio relembra que dia 9 deste mês é o último dia para 58 

regularização do título de eleitor. O Conselheiro Leandro informa que em seu Hostel irá ocorrer o 59 

evento Tamdem, que é um encontro para uma conversa em várias línguas diferentes, ocorrendo 60 

diversos jogos entre os interessados. A cidadã Kathie acredita que seria interessante usar as 61 

redes sociais do Conselho para lembrar o Jovem a tirar o título de eleitor dentro do prazo. 62 

Retornando ao item III da pauta, Vitória Batista se candidata a vacância da suplência da cadeira 63 

de Instituições de Ensino, sendo eleita unanimemente. Nada mais havendo a tratar, procedeu-se 64 

ao encerramento às vinte horas e quarenta minutos. Esta ata vai por mim, Primeiro Secretário, 65 

lavrada e assinada, e pelo Presidente assinada, conferindo-lhe, assim, sua legitimidade. 66 
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