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

Ocorrida no dia dois de Março 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) Eleições para o 

preenchimento das vacâncias do CMJ; (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. Em relação ao Item II, às dezenove horas e cinco minutos o Presidente Henrique 

Pabst destacou que no mês de março teremos a realização de mais uma edição do “Leitura na 

Praça”, Mega  Mutirão Ecofaxina – CMJ, o Tributo ao Charlie Brown Jr, com a apresentação de 100 

bateristas, 100 vocalistas e 100 guitarristas, no Emissário Submarino e que pretendemos organizar o 

evento de empreendedorismo no final de março ou início de abril do presente ano. Ademais, 

informou que estaria viajando à Brasília/DF para realizar reuniões com Deputados e Senadores para 

tratar de alguns assuntos: 1) alteração do Estatuto da Juventude para constar que as doações aos 

Fundos de Juventude poderão ser deduzidas do imposto de renda, nos mesmos moldes do Fundo da 

Criança e do Adolescente, bem como do Idoso; 2) Implantação da Fábrica da Montadora Tesla na 

Área Continental de Santos, visando aquecer a economia e gerar empregos para a cidade e toda a 

região; 3) criação de crédito especial para Policiais Militares, para que possam adquirir moradias em 

locais em que eles e seus familiares não fiquem expostos à situações de risco. Às dezenove horas e 

vinte e oito minutos teve início o Item III da pauta, não se apresentando candidatura para vacância 

do CMJ. Às dezenove horas e trinta minutos passamos para o Item IV. O conselheiro Leandro 

Figueiredo pediu a palavra para informar os trabalhos realizados na Secretaria Municipal de 

Assuntos Portuários, Indústria e Comércio – SAPIC. Em seguida, o Presidente da ACS Jovem, Sr. 

Guilherme Ferreira Apparicio se apresentou, parabenizou o trabalho do CMJ e se colocou à 

disposição para auxiliar nos trabalhos deste conselho. Às dezenove horas e quarenta 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


