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

Ocorrida no dia dois de abril de dois mil e dezenove, na Estação Cidadania, sito à Avenida Ana 2 
Costa número trezentos e quarenta, Vila Mathias Santos, São Paulo com início, em segunda 3 
chamada, tendo como pautas (I)Atividade Cultural; (II) Apreciação e deliberação a respeito 4 
das atas das Assembleias Gerais Ordinárias dos meses anteriores; (III) Relatórios da 5 
Diretoria Executiva, Comissões e Representatividades; (IV) Eleições para o preenchimento 6 
das vacâncias do CMJ; (V) Eleições dos coordenadores das comissões e 7 
representativodades junto aos outros conselhos; (VI) Informes, moções e assuntos gerais. 8 
A reunião é iniciada em segunda chamada às dezenove horas e quinze minutos. O Presidente 9 
inicia a reunião pedindo o suprimento do primeiro item da pauta, atividade cultural, tendo em vista 10 
o número elevados de discussões que reunião teria devido as eleições dos coordenadores e de 11 
representantes junto a outros conselhos. Em seguida no item (II) e comunicado o envio das atas 12 
por e-mail aos conselheiros, sendo aprovada a ata pelos conselheiros presentes. Passando para o 13 
item (III) da pauta, o Conselheiro Dennys, comunica ao plenário o repasse do valor de cinquenta 14 
mil reais, que será feito pela Prefeitura Municipal de Santos, para o inicio do fundo municipal do 15 
conselho municipal da juventude de Santos, em seguida o Presidente informa os conselheiros do 16 
mutirão de limpeza na praia de Santos que esteve participando junto com a Conselheira 17 
Margarida, representando o CMJ, o Conselheiro Rafael de Paula, comenta também uma atividade 18 
em que a Associação dos Advogados de Santos juntos com Ordem Dos Advogados Do Brasil – 19 
Subseção Santos, realizaram com mesmo intuito de limpeza das praias e do mar, sugerindo em 20 
uma próxima o CMJ organizar em parceria uma ação igual a essa. O Presidente cita também uma 21 
reunião realizada junto a Secretária de Esportes de Santos, para a realização de uma olímpiada 22 
jurídica em santos. Em seguida coloca a participação do Conselho na capacitação do Câmara 23 
Jovem de Santos, no qual o Vice-Presidente Raphael Fissori, representou o CMJ, o Presidente 24 
pede que o Conselheiro Filipe Rezende comente um pouco sobre o projeto Câmara Jovem e 25 
coloque também um pouco sobre a mudança na coordenadoria de juventude, o Conselheiro Filipe 26 
explica o funcionamento do Câmara Jovem, um projeto organizado pela Câmara Municipal de 27 
Santos, no qual usa como base o funcionamento das sessões da Câmara de Santos, explica que 28 
o projeto tem o suporte de algumas instituições da cidade, como a OAB, COJUV, Diretoria de 29 
Ensino de Santos, Cartório Eleitoral de Santos e as ongs VOTO LEGAL e CONCIDADANIA e que 30 
estiveram presente nessa capacitação os Conselheiros Gabriel Micelli representando a OAB e o 31 
Conselheiro Alexandre representando a Diretoria de Ensino de Santos, falou também da 32 
importância do Conselho se aproximar do projeto haja visto que a participação dos Jovens 33 
Vereadores no Conselho e muito gratificante, colocando como exemplos os atuais conselheiros 34 
Henrique Nunes e José Renato que participaram do Câmara Jovem. Falando um pouco da 35 
COJUV, o Conselheiro Filipe, informou da nomeação como novo Coordenador da Infância e 36 
Juventude de Santos, colocando a coordenadoria à disposiçaõ do Conselho e dos Conselheiros, 37 
colocou que somente com a ajuda de ambos será possível fazer um trabalho de grandes feitos, 38 
colocou um agradecimento especial ao ex conselheiro Wellington no qual fez um brilhante 39 
trabalho à frente da coordenadoria e a importância que o Wellington tem nas políticas públicas de 40 
juventude para cidade, o Presidente em seguida coloca que já realizou uma reunião com o novo 41 
coordenador e que o conselho vai apoiar os projetos da COJUV, assim como a COJUV ira 42 
apresentar os projetos ao Conselho e colocou que o novo coordenador terá o apoio do conselho 43 
em sua gestão. Em seguida o Presidente coloca que a página do facebook do CMJ em um mês 44 
teve um aumento em torno de setenta curtidas, pede que os conselheiros interajam com a página 45 
e curtam, o Conselheiro José questiona se a página recebe algum impulsionamento, o Presidente 46 
comenta que nesse momento não recebe nenhum impulsionamento mas que a diretoria vai 47 
estudar a possibilidade. Passando para o item (IV) da pauta o Presidente informa que o conselho 48 
recebeu a alteração na indicação da Coordenadoria da Infância e Juventude passando a ser o 49 
novo conselheiro Filipe Augusto Rezende, o Presidente informa também a alteração na indicação 50 
da Juventude do Partido da Social Democracia Brasileira – JPSDB, passando a ser o conselheiro 51 
Guilherme da Rocha Tavares, coloca também a alteração da indicação do Litoral Paulista 52 
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Escritório de Arte, passando a ser o indicado o Conselheiro Marcus Vinicius Santana da Silva o 53 
novo indicado, informa que a Primeira Igreja Presbiteriana de Santos, alterou sua indicação ao 54 
conselho passando a ser agora o novo Conselheiro Humberto Garrido Maschio, passado ás 55 
alterações o Presidente informa que recebeu o ofício de três novas indicações ao Conselho na 56 
cadeira de Organização de Jovens de Movimento de Orientação Sexual, a entidade Comunidade 57 
LGBTQ+ da Baixada Santista, indicou ao conselho para ocupar a cadeira a Conselheira Cmaila 58 
Galvão de Queiroz, sendo a única candidata a cadeira a Conselheira foi eleita, em seguida 59 
informou o Presidente que recebeu o ofício de duas instituições para a cadeira de Juventude 60 
Negra, a entidade REAFRO Baixada Santista e a entidade Movimento Negro da Baixada Santista,  61 
sendo deliberado entre as entidade que a entidade REAFRO Baixada Santista ficará com a 62 
cadeira de titularidade indicando o Conselheiro Luciano de Oliveira Fernandes e a entidade 63 
Movimento Negro da Baixada Santista ficará com a suplência indicando o Conselheiro Gabriel 64 
Prado de Oliveira. Dando prosseguimento o Presidente colocou em votação os cargos da diretoria 65 
em vacância de primeiro e segundo secretário, para primeiro e segundo secretário se 66 
candidataram apenas dois conselheiros, para primeiro secretário o Conselheiro Guilherme 67 
Guissone e segundo secretário o Conselheiro Filipe Rezende, eleitos por unanimidade para os 68 
respectivos cargos. Posterior a isso o Presidente abriu em votação as eleições das comissões do 69 
conselho, passando para o ITEM (V) da pauta, começando pela comissão jurídica, apenas o 70 
Conselheiro Rafael de Paula se candidada para o cargo de coordenador, tendo sido eleito, foi 71 
aberto inscrições para os conselheiro se inscreverem para a comissão jurídica, tendo se 72 
manifestado os conselheiro: Henrique Pabst, Raphael Fisori, Fábio Rocha, Felipe Martine, 73 
Guilherme Guissone, Gabriel Micelli, William e Dennys. Após a eleição da comissão jurídica foi 74 
aberta as candiadtura para a comissão de comunicação, tendo apenas se candaidatado e sido 75 
eleita a conselheira Isabelle, se inscreveram para a comissão de comunicação os conselheiros: 76 
Filipe Rezende, Henrique Pabst, Felipe Martine, William, Henrique Nunes e Dennys. Posterior a 77 
eleição da comissão de comunicação foi realizada a eleição da comissão de planejamento, tento 78 
novamente apenas a conselheira Margarida candidata e sendo eleita, se inscreveram para 79 
comissão de planejamento os conselheiros: Filipe Rezende, Henrique Pabst, Henrique Nunes, 80 
Guilherme Tavares, Dennys, Carlo Vicente, José e Isabelle. Continuando as eleições das 81 
comissões o Presidente abriu em votação a presidência da comissão financeira, se colocando 82 
como candidato o Conselheiro Guilherme Tavares tendo sido o único candidato foi eleito por 83 
unanimidade, se inscreveram como membros dessa comissão os conselheiros: Filipe Rezende, 84 
Henrique Pabst, Rafael de Paula, Thomaz, Dennys, Felipe Martine, Guilherme Guissone, Luciano 85 
e Gabriel Micelli. A úlima comissão que se colocou em votação foi a comissão do conselho 86 
itinerante o único candidato a presidente da comissão e eleito foi o conselheiro Gabriel Micelli, se 87 
inscreveram para está comissão os conselheiros: Filipe Rezende, Henrique Pabst, Raphael Fisori, 88 
Margarida, Rafael de Paula, Thomaz, Henrique Nunes, Guilherme Tavares, Dennys, Carlo Vicente, 89 
José, Isabelle, Humberto, Guilherme Guissone e Felipe Martinelli. O Presidente propoe a criação 90 
de mais duas comissões a primeira a comissão do empreendedorismo, no qual colocou a 91 
importância do emprrendedorismo nos momentos atuais e em seguida sugeriu até que se 92 
aprovada a criação da comissão o Conselheiro José Thomaz Neto, tem uma vasta experiência na 93 
aréa econômica, passou a palavra ao conselheiro para que se apresenta-se, no qual colocou seu 94 
curriulum e suas experiências, depois o Presidente sugeriu a criação também da comissão de 95 
integração colocando a importância da integração do conselho com as entidades da sociedade 96 
civil e no seu ponto de vista acha que uma comissão poderia interagir de melhor forma com essas 97 
entidades e com seus caelndários, ambas as comissões foram aprovadas pelo plenário, passando 98 
para comissão jurídica para que seja elaborada uma minuta para criação dessa comissão. O 99 
Presidente dando prosseguimento as comissões e representatividades em vacância colocou em 100 
votação as representatividades no Conselho Municipal de Transportes (CMT) se colocaram para 101 
representar como titular e suplente respectivamente os conselheiros Rafael de Paula e José 102 
Thomaz Neto, para o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas (COMAD), não houver 103 
candidatos, sendo sugerido pelo conselheiro Rafael de Paula, que fique aberta para próxima 104 
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reunião candidaturas para representar o conselho no COMAD, haja visto a ausência da 105 
conselheira Paula Carpes, que vem fazendo um excelente trabalho no COMAD, representando o 106 
próprio CMJ, sendo referendado e ressaltado pelo próprios membros do COMAD, o Presidente 107 
acatou a sugestão do conselheiro, deixando para próxima reunião a eleição de representatividade 108 
no COMAD, para a representatividade no Grupo de Apoio e Fortalecimento dos Conselhos 109 
Escolares, foi candidato apenas o conselheiro Henrique Nunes, tendo sido eleitos pelo plenário. 110 
Passando para o último item da pauta, ITEM (VI), o conselheiro Fábio Rocha parabeniza a 111 
diretoria pela eleição, solicia que se possível a ata fique disponível também no grupo do whatsapp 112 
do conselho, em sua fala crítica o formato da última eleição realizada pelo conselho, de uma 113 
maneira desoorganizada, solicita que seja revisto o procedimento eleitoral, demanda essa que 114 
será encmaminhada para comissão jurídica para a elaboração de um novo modelo de eleição, o 115 
conselheiro aproveita e ressalta a estutura precária da SEPACOM no dia da eleição, após o 116 
Presidente passa a palavra ao conselheiro Dennys, que concorda com o conselheiro Fábio Rocha, 117 
da necessidade da otimização do formato da eleição, colocou que o CMJ completando dez anos, 118 
não pode passar por um processo eleitoral dessa forma tem que aprimorar, ressalta que a 119 
mobilização para garantir cadeiras através de candidutras foram grandes e que hoje na 120 
assembléia já não se apresentão tantos, parabeniza a nova diretoria, cita que e único ex-121 
presidente presente nessa gestão, parabeniza o conselheiro Guilherme Guissone pela ética 122 
durante a gestão passada e o retorno ao cargo de primeiro secretário. O presidente concordou 123 
com a fala do conselheiro Fábio e discordou do conselheiro Dennys, colocou que o edital e público 124 
e que muitas entidades podem ter a intenção de participar, passa a palavra após a fala ao 125 
conselheiro Rafael de Paula, o conselheiro sugere que se coloque o whatsapp com meio oficial de 126 
comunicação, sugestão essa que e colocada em votação ao plenário e aceita por unanimidade, o 127 
conselheiro explica também o funcionamento das comissões e a função do relator na comissão 128 
que será eleito na primeira reunião da respectiva comissão, explica como funcionará a comissão 129 
jurídica. Após a fala do conselheiro Rafael e passada a palavra ao ex conselheiro Marcelo que se 130 
apresenta como coordenador do REAFRO, coloca a sua instituição a disposição do conselho e 131 
coloca o membro de sua entidade conselheiro Luciano a disposição de todos também, divulga um 132 
curso que será oferecido no LAB4D sobre oratória na próxima terça-feira dia 02/10 e convida 133 
todos os conselheiros. Passado a palavra ao conselheiro Guilherme Guissone, ele agradece as 134 
palavras do conselheiro Dennys e parabeniza nova diretoria, coloca a importância da frequência 135 
dos conselheiros nas assembléias e pede sempre a divulgação das vacâncias para mobilização e 136 
participação de outras entidades no conselho. Passado a palavra ao Vice-Presidente Raphael 137 
Fisori, convida todos os membros para participar do lançamento de seu livro e diz que toda a 138 
renda  da venda de seu livro, será revertida para o fundo do conselho municipal da juventude. O 139 
conselheiro Rafael de Paula pede novamente a palavra, para ressaltar a importA^ncia do trabalho 140 
do ex conselheiro Wellington Araujo durante o período que esteve a frente da Coordenadoria da 141 
Infância e Juventude de Santos e propoe ao conselho um titulo em homeagem ao Wellington, 142 
após isso e discutido pelo plenário alguma ideias de homenagem e de data para isso, o secretário 143 
sugere que seja feita na posse da nova diretoria, sendo colocado posteriormente a votação da 144 
criação desse título, sendo aceito por unanimidade de todos os conselheiros presente na 145 
assembléia a criação do título de membro honorário do conselho municipal da juventude de 146 
santos a ser conferido a pessoa com notório serviços prestados a juventude de santos e/ou ao 147 
conselho municipal da juventude a ser aprovado pela plenária do conselho. O Presidente coloca 148 
em votação a concessão ao Senhor Wellington da Silva Araujo sendo aceito por unanimidade por 149 
todos os conselheiros presentes, além disso será feita uma lista enumerada com aqueles que 150 
receberam essa honraria. Ás vinte horas e cinquenta e seis minutos, o Presidente dá a reunião 151 
por encerrada. Esta ata vai por mim, Membro convocado a secretaria esta reunião, lavrade e 152 
assinada, e pelo Presidente assinada, conferindo-lhe,assim,sua legitimidade. 153 

                  Henrique Lesser Pabst                                       Filipe Augusto Rezende 154 

        Presidente do CMJ                                             1º Secretário do CMJ 155 


