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DADOS GERAIS 

Data: 10/11/2016 Local:  Horário: 10:00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Fábio Antunes PM de Guarujá 

Michele Sartori PM de Itanhaém 

Leonardo Salle P. Santos PM de Itanhaém 

Augusto Schell PM de Praia Grande 

Wellington Araújo PM de Santos 

Convidados:  

Francisco Gomes da Costa Neto AGEM 

Ariel Alexandre dos Santos AGEM/CONDESB 

Cynthia Maria Carvalho M. Costa Diretoria de Ensino PM de Santos 

Gabriel Estevam Domingues GED Inovação 

Matheus Bernardo  PM de Guarujá 

Jhonata Souza Adão PM de Guarujá 

Wilson Carlos Costa dos Santos Secretaria Esporte, Lazer e Juventude 

Pauta divulgada em:  
03/11/2016 

Reunião iniciada às:  
10:35 

Término da Reunião 
às:  

12:05 
 

OBJETIVOS 

 Item I – Balanço das gestões de juventude na região; 

 Item II - Apresentação do Sr. Gabriel Estevam (Jovem embaixador da 

ONU), proprietário da GED inovação e Diretor da FIESP; 

 Item III - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 
 Ausências: 

Municípios: Bertioga, Cubatão, Mongaguá, Peruíbe e São Vicente 
Estado: 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 deu início a reunião sobre a necessidade de ser feito 

balanço sobre os ocorridos na gestão, apresentou o Sr. Gabriel da GED 

Inovação e passou a palavra ao Sr. Wellington Araújo da PM de Santos que 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Políticas Públicas 
para a Juventude 

N 006/2016 
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fez agradecimentos aos membros presentes; 

 O Sr. Wellington apresentou o Coordenador Estadual da Juventude Sr. 

Wilson Carlos que agradeceu os membros presentes e disse sobre a 

necessidade de atuação conjunta com os municípios; 

 Dito sobre o início da Câmara Temática de Juventude no ano de dois mil e 

quatro e criação do espaço de interlocução com os nove municípios da 

RMBS e que a ação foi de grande importância; 

 Todos os conselhos têm espaço de gestão e conselhos ativados e 

necessidade de fazer conversa com as novas gestões; 

 Prefeito do município de Santos deve sensibilizar os outros prefeitos para 

que olhem para a juventude; 

 Informado sobre o Festival da Juventude ocorrido no município de Santos, 

Projeto de Rádio, Projeto dois mil e dezessete (Juventude na Praça), Justiça 

restaurativa, para solução de conflitos e sobre as conferências regionais e 

estaduais ocorridas em Brasília; 

 Informado que o Conselho Estação Juventude não foi chamado sendo que 

ficou em décimo terceiro lugar; 

 Dito sobre preocupações de serviços referente a gestão pública que foi 

criada para mudar paradigma de que o jovem é problema e que a RMBS 

tem muitos programas de gestão e necessita de apoio financeiro e político; 

 Dito que o Sr. Bruno Júlio Secretario Nacional da Juventude, entende que a 

secretaria foi reduzida e estão sendo repensados os programas de 

juventude; 

 Falado que municípios da base do antigo governo foram beneficiados 

primeiramente e dificuldades para o envio de material e estatuto; 

 O Sr. Wilson disse que o orçamento para o ano de dois mil e dezessete é 

muito baixo e que a rede só foi consolidada na passagem da Sra. Mariana 

Monteiro; 

 Informado que a Usina de Hip Hop no município do Guarujá está em 

andamento, inauguração da gibiteca no Centro de Referência em Vicente de 

Carvalho; 

 Dito sobre as legislações que obriga as cidades do Estado a terem grêmio 
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estadual; 

 Necessidade da criação de rádios na escola, porém o Estado dá condições 

para compra de equipamentos e não dá a estrutura para montar; 

 Dito que Governo do Estado decreta grêmio, porém não capacita os 

professores e que o Sr. João Bosco determinou que todas as escolas 

tenham grêmio; 

 Necessidade de trabalhar com protagonismo juvenil; 

 Necessidade de os vice-diretores serem capacitados para trabalharem o 

grêmio estudantil durante a semana e finais de semana; 

 Dito que o grêmio desenvolve capacitações, grêmio se reporta a escola da 

família e que as oficinas pedagógicas dão suporte ao Coordenador ou Vice-

diretor das escolas; 

 Feito informe sobre o Seminário de Educação Inclusiva “Realidade ou 

Utopia? Seus desafios e contexto social”; 

 O Sr. Wilson Coordenador do Estado informou que estão sendo 

desenvolvidos trabalhos com as secretarias de Estado, preocupação na área 

da Saúde, necessidade da Secretaria da Educação e Saúde levar 

conscientização aos jovens e necessidade de parceria com a Secretaria de 

Esporte sobre a obesidade juvenil; 

 Dito que a praça da Juventude está sendo criada no município de 

Itanhaém; 

 Programa “Mais Educação” aborda os projetos que a escola quer 

desenvolver; 

 Plano Municipal de Juventude: 

 Foram discutidos os avanços com a Secretaria; 

 Jovem sai da escola municipal e quando vai para a estadual leva choque; 

 Solicitados programas efetivos do Estado; 

 Necessidade de linha de investimento para jovens com idade superior a 

quinze anos; 

 Dito que foi feita pesquisa no município de Santos onde os jovens vão 

trabalhar na praia e não retornam aos seus estudos; 
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 Sede específica no município de Praia Grande; 

 Dado início a apresentação do projeto de Mutirão de reflorestamento no 

município de Cubatão: 

 Desenvolvido app Carbon Z, para análise da quantidade de carbono 

emitida; 

 Apresentado Histórico de Ações Socioambientais Colaborativas: 

 Apresentado mutirão de limpezas dos mangues; 

 Jovens plantando futuro no município de Cubatão; 

 Mutirões para reformas de parques; 

 Mutirão das escadarias no município de São Paulo no bairro do Jardim 

Ângela; 

 Workshop de grafite e botânica; 

 Apresentado trabalho feito na poca farinha no município de Guarujá para 

conscientização dos filhos dos pescadores; 

 O Coordenador falou sobre a necessidade de ações coletivas com o app e 

disse que no município de Itanhaém não existe coordenadoria de juventude 

e que será criada no ano de dois mil e dezessete; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
 

 
Santos, 10 de novembro de 2016. 

 
 

 
 

 
 

AUGUSTO ALEXANDRE SCHELL 
Coordenador 

 
 
 
ARIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 
Secretário 


