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

Ocorrida no dia primeiro de outubro de dois mil e dezoito, na Estação da Cidadania, sito à 2 

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

Apreciação e deliberação a respeito das atas das Assembleias Gerais Ordinárias dos mês 4 

de Agosto e Setembro; (II) Pré-Conferência do COMAD; (III) Eleição para o cargo de 5 

Coordenador da Comissão de Finanças do CMJ; (IV) Informes, moções e assuntos gerais. A 6 

reunião inicia-se em segunda chamada às dezenove horas e cinco minutos, iniciando-se com o 7 

Presidente agradecendo a presença de jovens cidadãos na Reunião e dando breve relato sobre 8 

as funções do Conselho. Passada a palavra a Sueli, esta apresentou o Projeto “Lendo e 9 

Escrevendo com Anne Frank”, o Projeto já está em vigor a três anos e foca na formação do jovem 10 

e em seu empoderamento. Retornando a pauta, passando para o item I, foi não foi lida nenhuma 11 

ata em reunião. Passado ao item II, o Presidente agradece a presença do Presidente do 12 

Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, Francisco Cabral, e a presença da Conselheira 13 

Paula Carpes. Passada a palavra ao Presidente do COMAD, Francisco Cabral explica a 14 

Conferência e qual seu objetivo. Explica sobre o tema escolhido, Álcool e outras Drogas, da 15 

Infância a Juventude: uma Abordagem Intersetorial, explica qual o motivo da realização de Pré-16 

Conferência e acredita que ótimas ideias serão apresentadas. Passada a palavra a Conselheira 17 

Paula, está informa que vamos buscar soluções para este problema que se mantem constante em 18 

nosso município. A Pré-Conferência foi separada em seis eixos para discussão, porém o 19 

Presidente informa que, por uma decisão da Diretoria Executiva, iremos abordar somente o Eixo 20 

Prevenção, para que possamos utilizar nosso tempo com mais objetividade. Assim, após 1 hora 21 

de debate, foram elaboradas diversas propostas as quais serão transcritas a seguir: Ampliar 22 

projetos sociais, culturais e esportivos nos bairros; Intensificar a fiscalização nos comércios, bares 23 

e casas noturnas para entrada e venda de bebidas para menores de 18 anos; Ofertar projetos 24 

para formação de jovens para conversas sobre hábitos saudáveis; Ofertar opções saudáveis de 25 

lazer para jovens nos bairros; Trabalhar vínculos familiares; Projetos que ajudem a valorizar o 26 

jovem a acreditarem em seus potenciais (coaching/mentoria); Projetos de formação profissional 27 

para jovens; Projetos para mediações de conflitos; Conversas nas escolas mostrando casos reais, 28 

mostrando a verdade sem censura sobre o uso e dependência de drogas; Orientação profissional 29 

aos Guardas Municipais para abordagem em dependentes químicos em vias públicas; Parcerias 30 

com Instituições que realizam a recuperação social e física de dependentes químicos, mediante 31 

convênios financiados com orçamento público; Oferta de informações nas escolas para denúncias 32 

sobre oferta de drogas; Proibição a bailes funks em vias públicas, mediante grande operações e 33 

revistas; Campanha “Falso Amigo”, com instruções sobre em quem você não deve confiar e se 34 

relacionar, afastando a característica do usuário ser popular. Após todas as propostas serem 35 
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aprovadas em reunião, foram feitas as eleições para os Delegados que iram representar o 36 

Conselho na Conferência. Após votação, os Conselheiros Fábio e Wiliam foram eleitos titulares e 37 

os Conselheiros Guilherme Guissone e Henrique Pabst foram eleitos suplentes. O Presidente 38 

informa que serão enviadas as propostas aprovadas ao COMAD para realização da Conferência. 39 

Passando para o item III da pauta, o Conselheiro Leandro Taveira se candidata ao cargo de 40 

Coordenador da Comissão de Finanças do CMJ, sendo eleito unanimemente. Inicia-se, então, o 41 

item VI da pauta, o Presidente informa que está presente na reunião a Margarida, representante 42 

da Cruz Vermelha de Santos, passada a palavra Margarida explica que haverá, no dia 20 de 43 

outubro, uma Campanha de Prevenção contra a Sífilis, na Vila Criativa, e requer a ajuda do 44 

Conselho para requerer alguns itens com a prefeitura para auxiliar no evento. O Presidente 45 

informa que será enviado um ofício a SEDUC para obter auxílio ao evento, como mesas, cadeiras 46 

entre outros objetos. O Conselheiro Wellington ratifica que dia 23 de outubro ocorrerá o Encontro 47 

de Grêmios, durante o dia inteiro na Universidade São Judas. Nada mais havendo a tratar, 48 

procedeu-se ao encerramento às vinte e uma horas e dez minutos. Esta ata vai por mim, Primeiro 49 

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

legitimidade. 51 

 52 
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      Dennys Marcel Bartholomei Castanheira             Guilherme Guissone Martins 54 

                         Presidente do CMJ                                   Primeiro Secretário do CMJ 55 


