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DADOS GERAIS 

Data: 10/03/2017 Local:  Horário: 14:00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Francisco Gomes da Costa Neto AGEM 

Camila Quelhas PM de Bertioga 

Michele Sartori PM de Itanhaém 

Augusto Schell PM de Praia Grande 

Francisco Tadeu Costa PM de Praia Grande 

Wellington Araújo PM de Santos 

Reinaldo Mancuso PM de São Vicente 

Convidados:  

Ariel Alexandre dos Santos AGEM/CONDESB 

Geraldo Rodrigues do Nascimento PM de Bertioga 

Alberione Rolim PM de Peruíbe 

Rui Lemos Smith PM de Praia Grande 

Pauta divulgada em:  
03/03/2017 

Reunião iniciada às:  
14:30 

Término da Reunião 
às:  

16:05 
 

OBJETIVOS 

 Item I – Balanço das Políticas de Juventude Nacional, Estadual e Municipais; 

 Item II – Estratégia para desenvolver as Políticas Públicas de Juventude 

Regionalmente; 

 Item III – Mapa da Juventude Regional; 

 Item IV – Informes gerais. 

 

REGISTROS 
 Ausências: 

Municípios: Cubatão, Guarujá e Mongaguá. 
Estado: Esporte, Lazer e Juventude, Turismo, Emprego e Relações do Trabalho, 
Desenvolvimento Social, Educação, Saúde, Justiça e Defesa da Cidadania, Cultura, 
Transportes Metropolitanos, Meio Ambiente, Segurança Pública Policia Militar, Segurança 
Pública Polícia Civil, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. 
 
Relato do andamento dos trabalhos: 
 

 O Coordenador desta Câmara Temática, Sr. Augusto Schell deu início a reunião 
agradecendo a presença de todos os presentes, disse também da não existência 
de ouvidoria no município de São Vicente e do projeto social feito com 150 
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REGISTROS 
crianças; 

 Dito do prédio onde se encontra a Secretaria da Juventude que foi entregue no 
início do ano de 2017; 

 Necessidade de criação de órgão específico da juventude para articulação com os 
novos gestores; 

 Juventude não deve estar ligada a apenas Esporte ou outra Políticas Sociais; 
 Secretaria de Estado de Juventude é ligada a Secretaria de Estado de Esporte, 

Lazer e Juventude atuando como braço auxiliar da referida Secretaria; 

 O Coordenador disse ser necessário que o Mapa da Juventude seja construído de 
modo regional e solicitou aos demais municípios presentes nesta reunião que 
façam pesquisas específicas com o objetivo de saber as demandas existentes nas 
áreas de Educação, Saúde e outras Políticas Sociais; 

 Dito que os Jovens geram problemas quando não há Políticas Públicas nos 
municípios e que eles são de grande importância para os novos gestores; 

 O Sr. Alberione Rolim, do município de Peruíbe, disse da grande abstenção da 
juventude na última eleição e que os gestores tem que dar espaço para os 
projetos de participação popular; 

 Falado que a Política Pública Social fica esquecida com o início das novas gestões; 
 Conselhos de Juventude que tem FUNDOS a participação é maior; 
 Diálogo Metropolitano é de grande importância; 
 Levantada questão referente aos projetos da AGEM para esta Câmara Temática, 

onde dito que o projeto atual é o Estatuto da Metrópole; 

 Informado sobre o possível financiamento proposto pelas Câmaras Temáticas de 
Juventude e da Câmara Temática de Políticas Públicas sobre Drogas do CONDESB; 

 Dito da necessidade de haver articulação com as outras Câmaras Temáticas do 
CONDESB do Eixo Temático de Políticas Públicas; 

 Informado que a AGEM foi solicitada quanto ao Mapeamento Regional, porém 
ouve corte nos custos do Estado; 

 Termo de Referência será utilizado para as discussões do Mapa Regional; 
 Levantada questão se há termo legal para o engajamento dos Conselhos 

Municipais da Juventude e dito que não há pelo CONDESB, porém existe o 
Estatuto da Metrópole que não está regulamentado; 

 Pasta da Juventude foi transferida da Casa Civil para a Secretaria de Estado de 
Esporte, Lazer e Juventude; 

 Dito que o município de Praia Grande conseguiu dar grande importância para as 
Políticas Públicas; 

 Objetivo principal da AGEM é a regulamentação do Estatuto da Metrópole; 
 Informado que havia discussão nacional referente ao Fundo da Juventude; 

 Conselhos da Criança e do Adolescentes tem FUNDO; 
 Falado que a Pasta da Educação é mais importante para os gestores do que a 

Pasta da Juventude; 

 O Coordenador disse que precisa ser feito levantamento para saber quais 
municípios da RMBS tem trabalhos relacionados a Juventude; 

 Informado que o município de Itanhaém está dando início aos trabalhos da 
Juventude, São Vicente não tem estrutura física e que o Conselho Municipal da 
Juventude em Peruíbe está em progresso; 
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REGISTROS 
 Sugerido pelo Sr. Alberione de que a próxima reunião desta CT seja no município 

de Peruíbe às 14h00 no dia 28 de abril de 2017, tendo como proposta de pauta 
apresentação dos trabalhos no município de Santos e apresentação do termo de 
referência, sendo aprovada pelos membros presentes; 

 Informado pelo Sr. Francisco Gomes, da Diretoria Técnica da AGEM, sobre a 6º 
Edição da Mata Atlântica tendo como pauta o viveiro de mudas nativas e também 
sobre a 1º Semana do Oceano Atlântico; 

 Sugerido e aprovado pelos membros presentes de que a reunião desta CT no mês 
de maio ocorra em Bertioga e a do mês de Junho ocorra em São Vicente com 
locais a serem definidos posteriormente; 

 Não havendo mais nada a declarar foi encerrada a reunião. 
 
 
 

 
Santos, 13 de março de 2017. 

 
 

 
 

 
 

AUGUSTO ALEXANDRE SCHELL 
Coordenador 

 
 
 
ARIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 
Secretário 


