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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE 2013. 

Em Três de junho de 2013,  segunda-feira, em Santos, Estado de São Paulo, na Estação da Cidadania, localizada na 

Avenida Dona Ana Costa, 340, Campo Grande, realizou-se sessão ordinária do Conselho Municipal da Juventude do 

Município de Santos, tendo como pauta do dia: 1 – Atividade Cultural; 2 - Apreciação e deliberação da ata da Assembleia 

Geral  Ordinária  do mês de maio;  3  -  Discussão acerca das vacâncias do CMJ;  4  -  Apreciação sobre os encontros 

itinerantes; 5 -  Semana da Juventude – Açôes e eleição da comissão organizadora; 6 – Definição da data da Assembléia 

Geral  Extraordinária sobre a redução da Maioridade Penal; 7 – Relatórios das Comissões e da Executiva; 8- Momento do 

conselheiro;  9  -  Informes,  Moções e  Assuntos  Gerais.  A sessão teve início  às  19h (dezenove horas),  em segunda 

chamada, foi Presidida pelo Presidente do CMJ, Senhor Murilo Netto, tendo sido secretariada, por mim, Marcelo Oliveira 

Martins dos Santos. A reunião iniciou-se com uma atividade cultural que teve como dinâmica a leitura de versos, em 

homenagem às comemorações do dia do meio ambiente. Essa atividade que  envolveu todos os conselheiros presentes 

foi sugerida pelo conselheiro Leandro Taveira. Seguindo a pauta, o presidente Murilo leu a ata da reunião ordinária que foi 

realizada no  dia  06  de  maio.  Foram sugeridas  algumas alterações  no  texto  e  logo  após  a  ata  foi  aprovada pelos 

conselheiros presentes. Murilo informou quais são as vacâncias que ainda temos, referente às vagas de membros do 

Conselho Municipal  de Juventude.  Foi  decidido pela assembleia que seja aberto  um edital  para preenchimento das 

vacâncias. Isso se repetirá automaticamente todo mês antes das reuniões ordinárias,  ou sempre que for necessário, 

respeitando o  intervalo  de trinta  dias.  Continuando a  pauta  o  Conselheiro  Wellington,  coordenador  da  comissão de 

planejamento, informou que o projeto Conselho itinerante sofreu uma alteração. A 1ª etapa que outrora seria realizada na 

Escola Canadá, foi alterada para a Escola Treinasse. O motivo apresentado foi a falha na comunicação entre os membros 

do conselho e a direção da Escola Canadá. Mas a comissão de Planejamento não descartou a escola Canadá para 

realização das próximas etapas do projeto. O colégio treinasse receberá os membros do conselho no dia 07 de junho, e 

será  realizada  uma  exposição  de  palestrantes  e  uma  dinâmica  cujo  o  tema  será   empreendedorismo  e  trabalho. 

Avançando em mais um item da pauta, foi lembrado pelo presidente do CMJ a data da semana da juventude e seu 

planejamento. O presidente garantiu que conversará com as secretarias do governo municipal para apoiarem o evento de 

forma efetiva. O tema sugerido pelas secretarias e aprovado pela assembléia foi Valorização da vida. O Conselheiro 

Wellington relatou que será aberto um edital para inscrições das entidades da sociedade civil, para compor o calendário 

do evento com a proposta de atividades. Esse edital foi lido pelo Secretario Leandro Taveira e o texto foi aprovado pela 

assembleia, após propostas de complementações. A data final para inscrição das propostas através do edital, para entrar 

na programação oficial, ficou para o dia 01 de Julho, até às 17h. Foi sugerido pela conselheira Keith que o conselho emita 

uma carta para a entidade que se candidatar para fazer uma atividade na semana da juventude e por determinação do 

governo ou por negativa legal seja impedida. O conselho deveria emitir uma carta formal para a entidade alegando o 

motivo da não inclusão da atividade. Apesar das objeções de parte dos conselheiros, como os conselheiros Leandro e 

Catharina  Apolináro,  que  acharam importante  que  isto  fosse  feito,  mas acharam desnecessária  a  aprovação  neste 

momento, pois o caso ainda não aconteceu, a proposta foi aprovada pela assembléia. Continuando com a pauta foi eleita 

a comissão organizadora da Semana da juventude, que será composta pelos seguintes conselheiros: William, Wellington, 

Mariana, Leandro, Rolf, Keith, Carlinhos, Catharina, Orlando, Dennys, João Roberto e Ivana. A primeira reunião dessa 

comissão  foi marcada para o dia 11 de junho, terça–feira, às 18h30 no Santos Hostel. Continuando com a pauta da 

reunião, foi definida a data para a assembleia extraordinária para discussão  sobre a  redução da maioridade penal. Foi  

marcada para o dia 24 de junho, segunda–feira, as 18h30, na estação da cidadania. O conselheiro Wellington agendou a 

próxima reunião da comissão de planejamento para o dia 11 de junho e incluiu na pauta a organização da reunião 

extraordinária  sobre a redução da maioridade penal e a organização da semana de juventude. O conselheiro Rafael, 
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responsável pela câmara jurídica,convidou os outros conselheiros interessados em compor a câmara que  entrem em 

contato com ele para agendar uma reunião para formatar um plano de ação dessa pasta de trabalho. No momento do 

conselheiro não houve apresentação da representante da ONHU. O motivo foi a ausência de recurso multimídia, que não 

estava disponível no momento da reunião. Para a próxima reunião ficou definido que a apresentação no Momento do 

Conselheiro  ficaria com a conselheira  Keith,  representante da UBM no CMJ.  Nos informes a Conselheira  Catharina 

informou sobre  a semana do meio ambiente e pediu que os conselheiros fiquem atentos as programações do evento que 

a prefeitura municipal estará promovendo. O conselheiro Clóvis lembrou que nesse mês haverá comemorações sobre o a 

memória de José Bonifacio, o patriarca da Independência, e enviará a programação para os e-mails dos conselheiros. O 

conselheiro  Orlando informou sobre  o  curso  de  capacitação de  Lideranças  de movimentos  sociais  que ocorrerá  na 

UNIMONTE, promovido pela entidade “Muito Prazer, Meu nome é  HIP HOP”. Ele divulgará maiores informações pelo e-

mail de comunicação do CMJ.

No momento das moções, o conselheiro Carlinhos apresentou uma Moção de repúdio ao abono oferecido aos policiais 

militares, por parte do governador do estado de São Paulo Geraldo Alckmin, para reduzirem a criminalidade, impondo 

metas de redução. A moção alegou  que os moradores de periferias, negros, pobres, poderão ser presos injustamente 

ou abordados de forma irregular por falta de preparo e treinamento da policia já que o Estado não está investindo com 

muito rigor em treinamento mais eficaz para esse corporação. A moção foi reprovada pela maioria dos conselheiros 

presentes .

Abaixo  o placar da votação

>>>>   Votos  de  Aprovação  da  Moção –  Wlilliam,  UBM,  Jovens  Artistas,  Org  Sindical,  Juventude  Negra, 

Organização partidária PC do B, Entidades de Classe; 

>>>>  Votos de Reprovação da Moção - SECULT, SEMES, SMS, SEPORT, Jovens Ambientalistas, Organizações 

Filantrópicas, Gabinete do Prefeito e Jovens Esportistas;

>>>> ABSTENÇÃO – Organização Cultural e ACS-Jovem;

PLACAR FINAL DA VOTAÇÃO: 07 VOTOS A FAVOR, 08 VOTOS CONTRA E 02 ABSTENÇÕES

Não havendo mais nada a ser tratado, eu, Marcelo Oliveira Martins dos Santos, na qualidade de secretário, lavrei a  

presente  Ata  que,  após lida e  aprovada,  será ao final  subscrita  pelo  senhor  Murillo  Netto,  Presidente  do Conselho 

Municipal da Juventude.


