
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE 2019-2021 

Ocorrida no dia dezessete de Agosto de dois mil e vinte, por meio da plataforma Meet com início, 

em segunda chamada, tendo como pautas (I) Apreciação e deliberação a respeito da ata da 

Assembleia Geral Ordinária dos meses anteriores; (II) Relatórios da Diretoria Executiva, Comissões 

e Representatividade; (III) Eleições para o preenchimento das vacâncias do CMJ; (IV) Deliberação 

acerca da mudança de data da Semana da Juventude; (V) Debate: Impacto do COVID-19 na vida 

dos jovens; (IV) Informes, moções e assuntos gerais. A reunião é iniciada em segunda chamada 

pontualmente às dezenove horas. O Presidente Henrique Pabst esclarece que por conta da 

decretação de isolamento social, algumas atividades do conselho permaneceram suspensas, mas 

que em recente reunião da Diretoria Executiva, por unanimidade, entendeu-se pelo retorno gradual 

das atividades, sempre respeitando as orientações das autoridades sanitárias. No Item I o Presidente 

informa que as atas serão encaminhadas para os conselheiros, para aprovação na próxima reunião. 

Às dezenove horas e oito minutos, passou-se para o Item II da pauta, momento em que o Presidente 

Henrique Pabst informou que ao longo do período de isolamento, realizou algumas reuniões virtuais 

visando organizar alguns eventos culturais para o período pós pandemia. Explicou que o Museu do 

Café tem interesse em organizar eventos voltados para o público jovem, bem como existe a 

possibilidade de fazer algumas exposições culturais dentro da Pinacoteca Benedito Calixto. Ademais, 

durante todo esse período, o conselho continuou trabalhando, auxiliando o Projeto “Conecta” na 

organização das feiras do empreendedor, banca de mentoria e na formatura dos alunos. Disse que 

existiam várias ações para o longo deste ano, mas por conta da COVID-19, as atividades tiveram que 

ser ajustadas ou reagendadas. Por fim, pediu para focar nas mídias sociais e na realização de lives 

com temas de interesse dos jovens. Às dezenove horas e trinta minutos teve início o Item III, não se 

apresentou candidatura para vacância do CMJ. Já no Item IV, o Presidente Henrique Pabst explicou 

que a realização da Semana da Juventude restou prejudicada, face o atual cenário mundial, mas, 

entendia que o conselho deveria organizar o evento em outro momento e na modalidade virtual. 

Passado a palavra a todos os conselheiros presentes, de forma unânime, ficou ajustado que a 

Semana Municipal da Juventude de Santos ocorreria no final desta gestão, mais precisamente na 

semana do dia 16 de março de 2021, fechando as atividades desta Diretoria Executiva. A ideia é 

ocorrer na semana anterior da votação para a gestão 2021 – 2023. Às vinte horas e doze minutos 

começou o debate referente ao Item V. Ao final, os conselheiros elencaram os seguintes problemas 

vivenciados: 1) ensino à distância; 2) desemprego e precarização do trabalho; 3) não acesso à 

internet nos bairros de periferia; 4) falta de atividades alternativas no momento de isolamento 

social; 5) aumento do índice de violência doméstica; 6) os reflexos do isolamento social no 

psicológico dos jovens; 7) problema sócio – afetivos; 8) falência de empresas, atingindo o jovem 

empresário; 9) ausência de informação acerca da doença nos bairros periféricos. No tocante ao Item 

VI, às vinte horas e quarenta e três minutos o conselheiro Marcus Santana questionou se as reuniões 

voltariam ao normal, sendo respondido positivamente pelo Presidente Henrique Pabst. Em ato 

contínuo, perguntou se haveria a realização da Conferência Nacional da Juventude. Às vinte horas e 

quarenta e cinco minutos a conselheira Sandra Regina comunicou que a Secretaria Nacional de 

Juventude prorrogou o prazo para o ano de 2021. Em seguida a palavra foi passada ao conselheiro 

Alexandre Ianusckiewick que ressaltou que o conselho deve organizar atividades online para os 

jovens, trazendo assuntos relevantes e de interesse para os mesmos. Às vinte horas e cinqüenta 

minutos o conselheiro Carlo Vicente se manifestou no sentido de buscarmos apoio de parceiros para 

promover cursos online. Às vinte horas e cinqüenta e dois minutos a conselheira Margarida Cereja 



informou que o Projeto “Leitura na Praça” recebeu uma grande doação de livros e que após esse 

momento de isolamento social, precisamos ajudar nosso parceiro na entrega desse material. Por 

fim, ressalta a importância de os conselheiros se fazerem mais presentes na reunião e auxiliarem nos 

projetos que estão em andamento. Às vinte horas e cinqüenta e oito minutos o conselheiro Marcus 

Santana questionou a regulamentação do Fundo Municipal da Juventude. Na oportunidade o 

Presidente Henrique Pabst ressaltou a importância do FMJ e orientou a Coordenadoria Jurídica a 

convocar uma reunião para tratar sobre o tema. Às vinte e uma horas e cinco minutos, o Presidente 

dá a reunião por encerrada. Esta ata vai pelo Presidente lavrada e assinada, conferindo-lhe, assim, 

sua legitimidade. 

 

HENRIQUE LESSER PABST 
Presidente do CMJ 
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