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

Ocorrida no dia treze de Janeiro 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. 

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 teve início o Item II da pauta, 

momento em que o Presidente Henrique Pabst informou que o conselho foi procurado por um 

munícipe que manifestou interesse em organizar um evento cultural na Praça da Aparecida. Em 

suma, o morador pediu ajuda do CMJ para organizar uma ação cultural. Às dezenove horas e quinze 

minutos foi passada a palavra ao Sr. Rodrigo, idealizador do projeto “Leitura na Praça”, que explanou 

quais as frentes de atuação e qual o seu propósito. Às dezenove horas e vinte e oito minutos o 

Presidente perguntou ao plenário se o CMJ deveria apoiar o projeto “Leitura na Praça”, sendo 

aprovado por unanimidade. Logo após, agradeceu a presença do Sr. Rodrigo e colocou o conselho à 

disposição. Às dezenove horas e trinta minutos o Presidente informou que esteve em reunião na 

Secretaria de Meio Ambiente para a organização do próximo Mega Mutirão, bem como em reunião 

na Câmara de Vereadores para tratar do evento de empreendedorismo jovem. Às dezenove horas e 

trinta e oito minutos o Presidente Henrique Pabst destacou que já assinou a papelada do Fundo 

Municipal da Juventude e que têm cobrado a regulamentação do FMJ. Às dezenove horas e 

quarenta e dois minutos o Vice Presidente Rafael Fisori solicitou que a diretoria verifique o quanto 

foi arrecadado para o fundo via carnê de IPTU. Ademais, lembra que tem R$ 1.000,00 (hum mil reais) 

para transferir para a conta do FMJ, fruto da arrecadação da noite de autógrafos do livro de sua 

autoria. Por fim, disse que estava em conversa com o Dr. Evandro, juiz da Vara da Infância e 

Juventude, para destinar multas para nosso fundo municipal. Em seguida, passou-se para o Item III 

da pauta, não se apresentando candidatura para vacância do CMJ. No tocante ao Item IV, o 

conselheiro Marcus Santana questionou a realização da Conferência Municipal da Juventude, uma 

vez que era para ter ocorrido no ano de 2019, mas houve o cancelamento da Conferência Nacional. 

O Presidente Henrique Pabst explicou que a Conferência Nacional foi reagendada para dezembro de 

2020 e que iríamos criar um grupo específico de trabalho para tratar sobre o assunto. Às vinte horas 

e dois 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


