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

Ocorrida no dia dezessete de Fevereiro de dois mil e vinte, na Estação da Cidadania, sito à Avenida 

Dona Ana Costa número trezentos e quarenta, Santos, São Paulo, 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) Relatórios 

da Diretoria Executiva,  Comissões e Representatividade;  (IV) Informes, moções e assuntos gerais. 

Inicialmente o Presidente Henrique Pabst esclareceu que a reunião que estava marcada para o dia 

03.02.2020 teve que ser cancelada por conta das fortes chuvas e das inúmeras solicitações dos 

conselheiros no sentido de reagendar a assembléia geral. Explicou que vários conselheiros estavam 

ilhados em pontos da cidade e que não conseguiriam chegar para a reunião. No Item I o Presidente 

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

Às dezenove horas e doze minutos inverteu-se a pauta, passando para o Item III, momento em que o 

conselheiro Rafael de Paula perguntou se havia chego e-mail da ACS Jovem substituindo o membro 

que representaria a entidade junto ao CMJ. O Presidente Henrique Pabst por sua vez informou que 

não tinha recebido nenhum documento neste sentido. Em ato contínuo, às dezenove horas e vinte 

minutos o conselheiro Leandro Figueiredo pediu a palavra para passar alguns recados, uma vez que 

teria que se ausentar da reunião. Em suma, falou acerca do Banco do Povo Paulista e do Espaço do 

Empreendedor. Às dezenove horas e vinte e sete minutos, o Presidente retornou ao Item II. 

Esclareceu que a Coordenadoria de Comunicação está trabalhando no sentido de criar um Canal no 

Youtube e que já existem vários vídeos para serem inseridos. Da mesma forma, o grupo de trabalho 

estava empenhado em lançar um boletim informativo, com as principais ações do CMJ. Em relação à 

Coordenadoria de Planejamento, o Presidente informou que ocorreu o evento “Leitura na Praça”, 

que contou com aula de dança, zumba, poemas, entrega de livros, dentre outros exemplos. Por fim, 

disse que foi procurado por alguns jovens da cidade que manifestaram interesse em organizar um 

Tributo ao Charlie Brown Jr no Emissário Submarino. Às dezenove horas e trinta e cinco minutos o 

Presidente Henrique Pabst enfatizou que precisa do apoio dos conselheiros para tirar várias ações 

do papel e que precisamos intensificar as fiscalizações, fazendo cumprir uma das funções do 

conselho. Ressaltou que continuaremos apoiando ao longo de 2020 o Projeto “Conecta”, 

participando das bancas de mentoria, auxiliando na organização da feira do empreendedor e do 

“Café Cultura” no Morro do São Bento. Às dezenove horas e quarenta minutos o Presidente do CMJ 

cobrou a realização de uma reunião da Coordenadoria Jurídica, em especial, para regulamentar o 

Fundo Municipal da Juventude de Santos. Às dezenove horas e quarenta e três minutos foi passada a 

palavra ao conselheiro Rafael de Paula para falar sobre os trabalhos da CMTS. Na oportunidade, fora 

informado que houve a discussão do projeto da reforma da rodoviária, análise da precificação do 

transporte público coletivo da cidade de Santos/SP e discussão sobre a importância do sistema 

Seletivo. Por fim, destacou que em 2020 haverá o debate acerca da baldeação no sistema VLT, uma 

vez que não há cobrança de meia passagem ou passe livre neste caso, contrariando o que ocorre em 

outras cidades do país. Em seguida, o Presidente Henrique Pabst parabenizou a atuação do 

conselheiro Rafael de Paula e se prontificou a ajudar no caso da meia passagem do VLT, tendo em 

vista que essa situação atinge os jovens de nossa cidade. Às vinte horas e sete minutos o Presidente 

do CMJ informa que encaminhará à Coordenadoria Jurídica documentação referente a um processo 

administrativo que corre na Prefeitura de Santos, em que um jovem alega ter sido vítima de racismo. 

Disse que o jovem entrou em contato com o conselho pedindo ajuda. Esgotado todos os assuntos, 

passamos para o Item IV. Às vinte horas e dez minutos o conselheiro Leonardo Delfino pediu para 



palavra para se apresentar aos demais membros do CMJ. Às vinte horas e treze minutos o 

conselheiro Rafael de Paula retomou o assunto de que as assembléias deveriam ocorrer em outro 

local, visto que a Estação da Cidadania não tem ar-condicionado. Às vinte horas e quinze 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


