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DADOS GERAIS 

Data: 21/01/2016 Local:  AGEM Horário: 14h00 

Tipo de Reunião: TRABALHO 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Thiago Macedo PM Cubatão 

Fábio Antunes PM Guarujá 

Michele Sartori PM Itanhaém  

Augusto Schell PM Praia Grande 

Wellington Araújo PM Santos 

Alessandra Franco PM São Vicente 

Convidados:  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

Marcelo Hermsdorf AGEM/Estagiário 

Caroline de Souto Branco Coutinho AGEM 

Matheus Bernardo PM Guarujá 

Leonardo Bacaro PM Itanhaém 

Pauta divulgada em: 
13/01/2016 

Reunião iniciada às:  
15h15 

Término da Reunião às:  
16h50 

 

OBJETIVOS 

Item I – Diagnóstico regional, orçamentos e trâmites;  
Item II – Balanço das Conferências estadual e nacional; 
Item III – Demandas e Articulação para a eleição da Coordenação e Relatoria desta Câmara Temática; 
Item IV - Outros assuntos de interesse regional. 

 
 

REGISTROS 

 Ausências: 
- Municípios: Bertioga, Mongaguá e Peruíbe 
- Estado: Turismo, Emprego e Relações do Trabalho, Educação, Saúde, Justiça e Defesa da 

Cidadania, Meio Ambiente, Segurança Pública – Polícia Civil e Militar e Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Esporte, Lazer e Juventude e Desenvolvimento 

Social 

 Os trabalhos foram iniciados pelo Coordenador da Câmara Temática; 

 Foram discutidos os seguintes aspectos: 

 
Ata de Reunião da Câmara Temática de Políticas Públicas para a Juventude N 001/2016 



 
 

CT Juv 001.16.doc  Página 2 de 3 

REGISTROS 

. Reunião coordenadores das CTs de Políticas Públicas do CONDESB, realizado em dezembro; 

. Breve histórico da reunião; 

. Andamento do diagnóstico; 

. Atual estágio – orçamentos; 

. Pediu para quem puder indicar empresas; 

. Balanço das conferências 

. Video da conferência nacional – lançamento; 

. Plano nacional; 

. Sugerido decisão sobre o relatório,  pontuar o que será colocado como meta; 

. Pacto metropolitano - candidatos assinarem as prioridades; 

. Relatório da conferência estadual ainda não tem official; 

. federal sairá em março/2016; 

. Representante de Praia Grande, Schell, colocou que para ele foi muito infeliz o momento das 

conferências; 

. O que resultou é que não existe uma política pública para a juventude; 

. Crítica a forma da condução da política; 

. Construir um plano regional; 

. Em outras politicas setoriais há esse problema de conduta, afirmativas e de questão de 

direito; 

. Eleições 

. Será na reunião de fevereiro; 

. Plano de trabalho; 

. Próxima reunião transição; 

. Informes; 

. Termo de cooperação com a Fundação Itaú e PM Santos;  

 Santos processo CONDECA informações;  

 Santos foi procurado pela IESEC jovens intercambistas - parceria receber estudantes em 

troca cursos de línguas; 

 Processo de justiça restaurativa; 

 Festival da juventude foi aumentada para 4 semanas; 

 Comissão da paz; 

 Jovens urbanos construção de 4 equipamentos; 

 Direitos humanos com a sociedade italiana; 

 Trabalho com gremios estudantis; 

 Câmara jovem, projeto do legislativo- processo de formação de cidadania e vale transporte; 
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 Guia da juventude; 

 Radios nas escolas- 5 rádios em 5 escolas; 

. PM Praia Grande Jovens Urbanos; 

 Planejamentos; 

 Convênio com a Secretaria da Fazenda do Estado; 

 Construção do mapa da juventude;  

 realização do mapa da juventude diagnóstico para avaliação; 

 Casa da Juventude será entregue novo espaço; 

 Juventude legal; 

 Feira do estudante; 

 Reforma da pista de skate do Quietude; 

 Convênios edital CMDCA 6 polos em bairros perifericos voltados ao educom; 

 Projeto cultura urbana; 

. Dificuldades de São Vicente; 

. Guarujá ampliação dos cursos; 

 Relações com as Diretorias das escolas, grêmios estudantis; 

 Preparação do dia mundial da juventude 30.03; 

 Trabalho do Centro de Referência; 

. Itanhaém reinauguração pista de skate, campeonato de video game; 

 Construção de Praça da juventude; 

. Cubatão estão perdidos tentando reverter devido as demissões da Usiminas; 

 TACs estão por vir cursos, nova fábrica da comunidade; 

. Próxima reunião 18/02; 

 Não havendo mais nada a tratar foi dada por encerrada a reunião. 

 
Santos, 21 de janeiro de 2016 

 
 
 
 

WELLINGTON ARAÚJO 
Coordenador  

 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


