
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE SANTOS/SP

Aos 06 (seis) dias do mês de julho de 2009 (dois mil e nove), realizou-se reunião ordinária da Comissão 
Municipal de Juventude de Santos, na sede da “Estação da Cidadania”,  sito à Avenida Ana Costa, 340 para 
a seguinte e única pauta: Item único – ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DE JUVENTUDE. Iniciada a reunião 
às 18 horas e trinta minutos, em segunda chamada, pelo Coordenador da Comissão, Sr. Wellington Paulo 
da Silva Araújo, sendo secretariada pela 2ª Secretária Srª Isys Helfstein Remião. A reunião se iniciou com a 
dispensa de leitura da ata da reunião anterior. O coordenador Wellington iniciou a reunião falando sobre a 
8.ª Conferência do CMDCA, ressaltando a participação das crianças e adolescentes, em especial no Eixo 4. 
Parabenizou o trabalho da Seduc e do CMDCA. A reunião contou com a presença de jovens de Caruara 
que compareceram com o intuito de conhecer o trabalho da CMJ e propor atividades para a Semana. A Sr.ª 
Bárbara contou  sobre  a  carência  dos  jovens  em ações  voltadas  a  Esporte,  Cultura,  Lazer,  cursos  de 
capacitação,  entre  outras  que  pela  distância  essas  ações  não  chegam  à  região.  Com  a  leitura  da 
programação da Semana,  os  integrantes  colocaram a possibilidade  de  mudança  do  local  de  abertura, 
visando contemplar mais pessoas. E ainda inserir uma apresentação artística/cultural após o seminário de 
abertura. Os jovens de Caruara apresentaram a proposta de promover um circuito contendo: campeonato 
de canoagem, trilha  para  as  cachoeiras,  apresentação de grupos  de teatro  e  dança e  ações de meio 
ambiente desenvolvida pela ONG Sala Verde. Foi discutida a Doação de Medula Óssea, no que tange as 
dificuldades de realização, porém os Capítulos da Ordem Demolei se colocaram a disposição para ajudar 
nessa  questão,  uma vez  que,  já  possuem experiência  com campanhas desse tipo.  A Carol  colocou  a 
importância de realizar as ações de cidadania como: expedição de títulos de eleitor durante toda a semana 
e a Isys complementou informando a necessidade de levar essas ações para a Zona Noroeste por ser uma 
região  com uma carência  muito  grande  de eventos deste  tipo.  Ficou decidido  que essas ações  serão 
itinerantes, contemplando os Morros, o Centro, a Zona Noroeste, e se houver possibilidade de transporte a 
região Continental de Caruara. A Isys colocou também a necessidade de promover eventos culturais, como 
Mostra de Curtas Metragens, apresentações artísticas e culturais com outros grupos da Zona Noroeste e 
não  apenas  centralizar  no  Centro  da  Juventude.  O  Carlinhos  falou  sobre  desenvolver  ações  com  a 
Fundação Casa e os jovens com liberdade assistida, citando o DP da Zona Noroeste, do Jabaquara e o 
NAI. Sugeriu a doação de livros para esses locais. Sobre o Debate de sexta-feira, a discussão foi em torno 
dos participantes que comporão a mesa e o mediador que estimulará a discussão. O Carlinhos sugeriu que 
chamássemos o Serginho Groisman. O grupo concluiu que os participantes devem ser jovens ou ter a 
linguagem jovem para aproximar  o  debate  do público-alvo.  A Carol  sugeriu  a  mostra  de vídeos  sobre 
protagonismo juvenil para estimular o debate. Marcelo Chagas colocou a importância de informar os jovens 
sobre os canais que eles têm de participação cidadã. E ainda comentou sobre o Lançamento da Rede 
Jovem Protagonista que será realizado na sexta e no sábado da Semana da Juventude. No Sábado o 
Fórum da Cidadania promoverá um debate sobre protagonismo juvenil  que terá ao final  apresentações 
culturais de grupos da região. A Ordem Demolei apresentou a proposta da Carreata de Doação de Roupas 
e Brinquedos, passando pelas regiões da Zona Noroeste, Morros, e uma parte da Zona Leste (Canal 1 e 2). 
Essa doação será destinada as instituições que trabalham com crianças e jovens e que são apoiados pela 
Ordem, e terá a participação de jovens da CMJ responsáveis pela arrecadação. Ao final  da reunião o 
coordenador  Wellington relatou que aguarda a  programação do Poder  Público e  que  a  eleição  para o 
Conselho Municipal da Juventude será feita posteriormente a Semana da Juventude. Ficou previamente 
agendada a próxima reunião em caráter extraordinária para o dia 21/07/2009, sendo formada com anuência 
de todos os presentes, as seguintes comissões com fins específicos voltados para a semana de juventude; 
Comunicação e  Divulgação:  Isys,  Marcelo  Chagas,  Murilo,  Carol,  Marcelo  Arias,  Marco,  Lucas,  Carlos, 
Louise, Luis, Felipe, Wellington, Marcelo Chagas e Rafael de Paula. Estrutura e Logística: Diego, Leonardo 
D., Marcelo Arias, Marco, Gabriela, Flavio.  Nada mais havendo a tratar,  a reunião encerrou-se às vinte 
horas  e  dez  minutos,  sendo  a  presente  ata  lavrada  e  assinada  por  mim,  Caio  Nunes,  1º  Secretário, 
juntamente com Isys Reymiffe, 2ª Secretária e por Wellington Santos, Coordenador, conferindo-lhe assim, 
legitimidade.
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