
COMISSÃO MUNICIPAL DA JUVENTUDE – CMJ
Comissão Municipal da Juventude – Santos / SP

Decreto 4.356 de 29 de dezembro de 2.004
Av. Rei Alberto I, 117, Ponta da Praia - Tel.:

3261-5508 / Fax: 3261-5129

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DAS DELIBERAÇÕES 
E  PROPOSTAS  APROVADAS  NA  1ª  CONFERÊNCIA  MUNICIPAL  DE  POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE DE SANTOS.

A Comissão Municipal da Juventude – CMJ, no uso de suas atribuições legais, que 
lhe  foram conferidas  pelo  Decreto  Municipal  nº  4.356  de  29  de  dezembro  de  2004, 
considerando  a  realização  da  1ª  Conferência  Municipal  de  Políticas  Públicas  para  a 
Juventude, as deliberações da plenária final  e aprovação das propostas discutidas ao 
longo dos trabalhos realizados no dia 08 de dezembro de 2007.

RESOLVE:

1-  Aprovar  e  referendar,  através  da  presente  publicação,  o  Relatório  Final  de 
Deliberações  e  das  Propostas  Aprovadas  na  1ª  Conferência  Municipal  de  Políticas 
Públicas para a Juventude, considerando que o mesmo se constitui um fórum privilegiado 
de discussões e deliberações sobre as questões que envolvem a Política da Juventude no 
Município,  desenvolvida  pelos  setores  público  e  privado,  bem  como  a  eleição  dos 
membros representantes da sociedade civil.

2- Estabelecer que o presente Relatório Final seja considerado para a execução e 
criação de programas, considerando a Política Municipal da Juventude.

3-  Considerando  que  o  presente  Relatório  teve  como  tema  “DIRETRIZES  DE 
POLÍTICAS  PÚBLICAS  DA  JUVENTUDE”,  as  presentes  deliberações  passam  a 
constituir diretrizes para a execução das políticas municipais voltadas à juventude.

Santos, 19 de dezembro de 2.007

MARCELO ARIAS
COORDENADOR DA CMJ

RELATÓRIO  FINAL  DAS  PROPOSTAS  DISCUTIDAS  E  APROVADAS  NA 1ª 
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE.

A  1ª  CONFERÊNCIA  MUNICIPAL  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS  PARA  A 
JUVENTUDE, realizada no dia 08 de dezembro de 2007, mobilizou cerca de 300 jovens, 
interessados na formulação e implementação de políticas públicas para a juventude.

Foram selecionadas pelos segmentos juvenis as seguintes propostas relacionadas 
as  seguintes  áreas:  ESPORTE,  LAZER  E  CULTURA;  SAÚDE  E  SEXUALIDADE; 
FAMÍLIA  E  CONVIVÊNCIA SOCIAL;  DIVERSIDADE  E PRECONCEITO;  ACESSO  À 
CIDADE; EDUCAÇÃO; TRABALHO; PARTICIPAÇÃO POLÍTICA; que foram analisadas 
e discutidas pelos Grupos de Discussão, denominados GD”s, formados por jovens de 
idade entre 15 a 29 anos.

Pela plenária final foram elencadas 23 (vinte e três) desafios a serem vencidos, 
acompanhados de 60 (sessenta) propostas, que foram analisadas pelos presentes.



DESAFIOS E PROPOSTAS APROVADAS

DESAFIO: Aprimorar a eficiência do Serviço Público de Esporte e Lazer.
Proposta  1  –  Melhorar  a  manutenção  das  quadras  dos  próprios  esportivos, 

incluindo a iluminação da praia.
Proposta 2 – Implantar campeonatos do Le Parkour. Ampliar a oferta de atividades 

esportivas tênis de mesa e tênis de quadra e outros.
Proposta 3 – Criar oficinas permanentes de escultura de areia e grafite.
DESAFIO: Integrar a arte e cultura ao cotidiano juvenil.
Proposta 1 –  Implantar outros Centros de Juventudes na cidade (Área Central e 

Continental)
Proposta  2  –  Facilitar  o  acesso  ao  transporte  público,  principalmente  para  os 

alunos das oficinas culturais, com o passe livre.
DESAFIO: Envolver a Família para as discussões sobre sexualidade.
Proposta 1 –  Manter profissionais específicos da área de saúde nas escolas da 

rede em todos os níveis.
Proposta 2 – Garantir o respeito à livre orientação sexual e o fim do preconceito.
DESAFIO: Aprimorar os mecanismos de comunicação sobre sexualidade.
Proposta 1 – Manter profissionais técnicos nas policlínicas para orientação.
Proposta  2  -  Elaborar  cartilha,  produzida  por  jovens,  específica  para  falar  de 

Sexualidade.
DESAFIO: Prevenção Articulada com as Unidades Básicas de Saúde.
Proposta 1 - Criar protocolo de atendimento para jovens.
Proposta 2 – Manter e dar mais eficácia às campanhas de prevenção à DST-Aids 

e de conscientização sobre gravidez.
DESAFIO: Respaldo à família no momento em que o jovem inicia seu preparo para 

a vida profissional.
Proposta 1 - Garantir Assistentes Sociais e Psicólogos nos equipamentos de apoio 

à família.
Proposta 2 - Ampliar o número de escolas e cursos técnicos.
Proposta 3 - Facilitar o acesso às escolas técnicas e de nível superior.
DESAFIO: Valorização dos estudos.
Proposta 1 -  Melhorar  a participação da família  na escola através de eventos, 

projetos e reuniões.
Proposta  2  -  Capacitar  e  sensibilizar  os  profissionais  da  Educação  para  o 

intercâmbio com a família.
Proposta 3 -  Garantir o acompanhamento dos profissionais Assistentes Sociais e 

Psicólogos dentro das escolas.
DESAFIO: Valorização do jovem e da família.
Proposta 1 - Garantir apoio e integração das políticas de saúde, educação, cultura, 

esporte, nos trabalhos desenvolvidos pelos Centros da Juventude.
Proposta 2 - Otimizar o atendimento prestado nos Centros da Juventude.
Proposta 3 - Melhorar a divulgação visando a participação dos familiares do jovem 

nos Centros da Juventude.
DESAFIO: Educação.
Proposta  1  -  Incluir  conteúdo  da  legislação  pertinente  aos  jovens  no  currículo 

escolar.
Proposta 2 - Implantar o ensino de libras e braile nas escolas.
Proposta  3  -  Promover  /  Implantar  projetos  de  prevenção  ao  preconceito  nas 

escolas.
DESAFIO: Participação e Cidadania.
Proposta 1 – Constituir o Fórum permanente da Juventude da Baixada Santista.



Proposta 2 - Criar o Conselho Municipal de Juventude.
Proposta 3 - Divulgar os espaços de reuniões de jovens.
DESAFIO: Conhecer o jovem santista.
Proposta 1 – Realizar Pesquisa – Mapa da Juventude.
Proposta  2  –  Organizar  o  Festival  da  Diversidade  (considerando  todos  os 

segmentos: negros, homossexuais, deficientes, etc).
DESAFIO:  Superar as deficiências nos programas de qualificação e recolocação 

profissional.
Proposta 1 –  Constituir  cursos específicos para a juventude, com horários que 

considerem o estudo, trabalho e lazer.
Proposta 2 -  Criar  um instrumento especifico para a divulgação de notícias do 

mercado de trabalho.
Proposta 3 -  Constituir comissão composta por CAMPS, CIEE, Sindicatos, CMJ, 

para  ajudar  a  definir  cursos  de  qualificação  e  colocação  em  áreas  específicas  da 
demanda atual.

DESAFIO: Superar problemas na colocação profissional.
Proposta 1 –  Instituir  Instrumentos Públicos de informação e pesquisa sobre o 

mercado de trabalho.
Proposta  2  -  Reconhecer  a  qualidade  de  Santos  como Cidade  Universitária  e 

constituir um programa de exportação de conhecimento.
Proposta 3 – Implantar programa Público de organização e orientação de carreira 

nos centros da juventude.
DESAFIO: Incentivo ao empreendedorismo juvenil.
Proposta 1 -  Requalificar os Centros da Juventude para questões do trabalho e 

desenvolvimento de projetos.
Proposta 2 – Criar Fundo Municipal de Assistência à juventude como financiador 

de projetos e articulador de parceiros.
DESAFIO: Superar a distância entre poder público e juventude.
Proposta 1 -  Criar o Diário Oficial Jovem, produzido por jovens com linguagem 

jovem.
Proposta 2 - Utilizar de outras mídias para divulgar ações do poder público.
Proposta 3 - Inserir programas de educação política na rede municipal.
DESAFIO: Equilibrar a presença do poder público nas diversas áreas da cidade.
Proposta 1 – Aumentar o número de equipamentos de cultura na Zona Noroeste e 

Morros, inclusive de inclusão digital.
Proposta 2 - Criar Centro de Convenções Público.
Proposta 3 - Utilizar as estruturas já existentes na sociedade civil para programas 

de arte e cultura (ex.: cinema nas Sociedade de Bairro).
DESAFIO: Cidade que garanta direitos.
Proposta 1 - Garantir do direito de meia entrada.
Proposta 2 - Garantir o meio passe sem limitação de horários e dias nos coletivos.
Proposta 3 - Estudar municipalização do transporte público e passe livre.
DESAFIO: Motivação do aluno.
Proposta 1 – Implantar Educação em tempo integral em toda a rede.
Proposta 2 – implantar atividades extracurriculares no meio período.
Proposta  3  –  Manter  o  programa  de  incentivo  à  gestão  democrática  e  a 

constituição de grêmios estudantis
DESAFIO: Valorização do profissional da educação.
Proposta 1 – Implantar Plano de carreira.
Proposta 2 – Implantar regime de Dedicação exclusiva.
Proposta 3 - Melhorar a infra-estrutura.
DESAFIO: Gestão democrática.



Proposta  1  -  Valorizar  e  fortalecer  os  mecanismos  democráticos  das  escolas 
(Grêmios, Conselhos e Associações de Pais e Mestres.

DESAFIO:  Conscientização  dos  jovens  sobre  a  importância  da  participação 
política.

Proposta 1 –  Promover e incentivar intercâmbio e divulgação das organizações 
estudantis, entre elas e com os jovens.

Proposta 2 –  Produzir e Divulgar cartilha, não partidarizada e educativa, sobre o 
funcionamento (atribuições dos representantes do legislativo,  executivo e judiciário) da 
política na cidade e no pais, complementada com a simulação de questões políticas nas 
escolas, para estimular a participação dos jovens.

Proposta 3 - Fortalecer os órgãos de representação dos jovens (grêmios, etc) de 
forma a garantir maior liberdade democrática.

DESAFIO:  Reivindicar  ações políticas  que garantam aos jovens o exercício  de 
suas liberdades individuais.

Proposta 1 – Elaborar Política de segurança pública que não seja preconceituosa 
e trate igualmente pobres e ricos, através da reeducação e instrução das forças policiais.

Proposta  2  -  Resgatar  nos  jovens  o  espírito  de  cidadania,  considerando  a 
realidade sócio-econômica de cada região.

DESAFIO:  Garantir espaço na mídia que divulgue as conquistas já obtidas sobre 
os direitos dos jovens e cobrar o seu cumprimento (exemplo: ECA).

Proposta 1 - Realizar a rápida instituição do Conselho Municipal da Juventude.
Proposta  2  -  Elaborar  ações  que  visem a  criação  da  Secretaria  Municipal  da 

Juventude.


