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

Aos  15(quinze) dias do mês de  junho de 2009 (dois mil e nove),  realizou-se reunião extra-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 Remião. A reunião se 
iniciou com a dispensa de leitura da ata da reunião anterior.  No inicio da reunião a Simone da Casa dos 
Conselhos  se  apresentou,  explicando  o  desligamento  da  Ligia  e  a  sua  substituição.  Após  isso,  o 
coordenador Wellington apresentou o planejamento da Semana da Juventude e abriu aos membros da CMJ 
a proposição de idéias.  Flavio  questionou o  recurso  que teremos para  a  realização  dessa semana.  O 
coordenador explicou que é preciso ter um planejamento do que a CMJ quer fazer, as verbas e recursos 
para isso, para que seja apresentada a prefeitura e verificado a possibilidade de buscar parcerias no setor 
privado. Marcelo Chagas, atual coordenador do Projeto Navegação do Fórum da Cidadania se apresentou e 
sugeriu que a CMJ levantasse as demandas das secretarias municipais que tratam a questão de juventude, 
por  ser  uma temática  “transdiciplinar”,  e  as  políticas  públicas  que  essas  desenvolvem.  O coordenador 
explicou que o planejamento prevê um Seminário com os secretários para abordar isso.  Marcelo Arias 
ressaltou a dificuldade de obter  informações catalogadas sobre a juventude através das secretarias.  E 
sugeriu que a Semana fosse composta por ações do governo, como por exemplo, o seminário que pode ser 
destinado aos técnicos que trabalham na questão da juventude, e ainda ações propostas pelas secretarias. 
Por outro lado, as organizações sociais de juventude também irão propor suas atividades, cabendo assim a 
CMJ estabelecer  uma “rede”  entre  os dois  lados,  organizando as ações e  propondo as suas  próprias 
voltadas a cidadania. O Carlos (Carlinhos) propôs que a Semana fosse uma prestação pública de contas. 
Por ex.  a secretaria de saúde poderia divulgar  seu programa de DST, gravidez na adolescência, entre 
outros.  Ressaltou também a importância de descentralizar  o evento,  utilizando espaços no Centro,  nos 
Morros, no Sambódromo, etc. Luci contribuiu alertando sobre a importância de consultar a CET para ver se 
não haverá nenhum evento na semana que possa atrapalhar o planejamento dessas ações. Murilo falou 
sobre a experiência do Curta Santos de levar os filmes aos diversos espaços de juventude sugerindo que 
antes das atrações passasse os curtas. Representando o segmento das ONG’s falou da experiência do 
Instituto  Impacto  em promover cursos de capacitação para agentes sociais  do 3.º  setor  e sugeriu  que 
fizéssemos um Seminário trazendo uma referência internacional na área de juventude, voltado para jovens 
e  técnicos  sociais.  Daniel  Gomes levantou  a  questão  que,  foi  apoiada  pelo  grupo,  sobre  escrever  um 
manifesto sobre a juventude não poder utilizar os espaços públicos da cidade. Caio sugeriu uma campanha 
para incentivar os jovens de 16 anos a tirarem o titulo de eleitor. Foi citado a importância de chamar a ONG 
Voto Consciente e representantes do programa Ficha Limpa para proporem ações de cidadania. O Carlos, 
do segmento religioso, propôs um Concurso de Bandas, independente da questão gospel, religiosa, etc. E 
também  um  campeonato  de  futebol  com  premiações  entregues  no  dia  do  show,  em  sua  opinião,  é 
importante escolher  três lugares bons,  com a Praça Mauá,  sendo um deles,  se dispondo a fazer  uma 
palestra sobre “drogadição” e disse que já desenvolve trabalho na Fundação Casa. Foi discutido o objetivo 
da Semana e apontado os temas: Diversidade e Cidadania. O Carlinhos colocou a questão da CMJ se 
posicionar sobre a segurança pública nos estádios, na ocupação da USP e ficou de escrever moções a 
respeito. Ao fim ficou decidido à criação de três comissões especificas para auxiliar na organização da 
semana de Juventude:  Comunicação e  Divulgação,  Estrutura e Logística  e  Organização da Eleição do 
Conselho. Os membros da CMJ ficaram de complementar as propostas através de correio eletrônico. A 
próxima reunião será no na 1ª(primeira) segunda feira do mês dia 06/07/2009. 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 Remião, 2ª Secretária e por Wellington Paulo da Silva Araújo, 
Coordenador, conferindo-lhe assim, legitimidade.
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