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ATA DA REUNIÃO

Atividade:
Reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude

Data: Hora: Local:
05/11/2022 10h00 - 12h00 Auditório da Secretaria

Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania

Observação

Décima Terceira Reunião Ordinária de 2022

Participantes

Sociedade Civil:
Bárbara Rodrigues - Entidade de Apoio, CIEDS (suplente)
Jessica Lena - Diversidade Religiosa, Pastoral da Juventude (titular)
Mateus Miguel - Cultura e Arte, UJB (titular)
Pedro Varolo Vicente - Diversidade Religiosa, Pastoral da Juventude (suplente)
Stephanie Felicio da Silva - Juventude Negra (suplente)

Poder Público:
Ramirez Lopes - CPJ/SMDHC (Titular)

Convidadas(os):
Luiza Silva - Coletivo Articula JMC

Sabrina Zanetich - CPJ/SMDHC (estagiária)

Principais assuntos tratados
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01.A 13ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude (CMDJ)

teve sua primeira chamada às 10h00 e dada a falta de quórum, às 10h30 teve sua

segunda chamada conforme o regimento interno, assim, tendo início às 10h35.

02.Ramirez Lopes deu início à reunião agradecendo a presença de todos e chamou

Mateus Miguel para dar início à sua apresentação.

03.Mateus preparou seus slides e começou a explicar o Programa Jovem Monitor Cultural

(PJMC) do qual faz parte.

04.Ao terminar, Mateus convidou Luiza para completar sua fala sobre o programa.

05.Luiza agradeceu a oportunidade e se apresentou como egressa do PJMC, o qual

participou por 2 anos, e acrescentou que agora faz parte do Coletivo Articula JMC.

Iniciou falando sobre as brechas de atuação dos jovens monitores que foram

identificadas por eles durante o período mais crítico da pandemia, em que muitos não

tinham internet ou computadores; e assim criaram o Articula, para pensarem como

poderiam reivindicar necessidades que não estavam sendo supridas. Ademais, incluiu

que para isso fizeram reuniões com a coordenação do programa e do CIEDS, o que

aproximou muito a relação deles, além de conseguirem conquistar tanto um auxílio

remoto para gastos de internet, quanto um aumento do vale refeição e a criação de

um comitê consultivo dentro do programa, atualmente funcionando como ouvidoria,

mas que estão atrás da regularização do mesmo para torná-lo um conselho.

06.Luiza terminou falando sobre o Programa Criatividades, recém criado para dar

continuidade ao PJMC. Como também, da importância da autonomia que esses

programas oferecem aos jovens de sentirem pertencimento dentro da política e por

fim afirmou a parceira do Articula para diálogos e participação ativa no Conselho

quando precisar.
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07. Ramirez agradeceu a apresentação do Mateus e da Luiza, bem como parabenizou a

articulação de todos os PJMC e suas conquistas. Dando seguimento, Ramirez abriu a

palavra para as(os) Conselheiras(os) falarem sobre as atualizações dos GTs.

08.Stephanie Felicio começou dizendo que o GT de Relações Institucionais resolveu

apoiar de forma consultiva a pauta da construção da subcomissão de juventude

dentro da comissão de orçamento; e como eles têm se movimentado para

acompanhar as audiências desta discussão e marcar presença. Ainda, acrescenta que

gostariam de se organizar para fazer a Conferência da Juventude no ano que vem,

mas que sabem como isso depende muito do orçamento e como precisam lutar para

aumentá-lo; e por isso, pergunta para o Ramirez sobre a questão do orçamento.

09.Ramirez disse que provavelmente terá que mudar de nome, porque não pode ser feita

uma nova conferência sem ter sido feita uma nova conferência nacional antes. Sugere

que façam movimento para revalidação da votação que aconteceu na última

conferência, como também, se movimentem para realizar conferências regionais, para

criarmos um caderno da juventude e patentear as ações, colocando-o também na

plataforma do Participe + para quem não conseguiu comparecer.

10.Quanto ao orçamento, disse que nunca fizeram movimento e que poderiam se

aproximar da câmara, menciona que dia 09 de novembro acontecerá uma audiência

pública para discutir o Fundo Municipal da Juventude, que significaria um grande

avanço para lançarem programas e editais para juventude e seria muito importante

participar para terem mais força.

11.Ramirez também aproveitou para dar os informes gerais da Coordenação, falou do

edital que abrirão para formar 10 mil jovens até 2024 em empreendedorismo, por

meio de um curso de 5 dias e monitorias pessoais, dado a crescente quantidade de

jovens revelada pela pesquisa “Juventudes e a Pandemia do Coronavírus” que abriram
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seus próprios negócios durante a pandemia; e acrescentou que isso pode ser

narrativa para aumentar a renda destinada a juventude, somando as rendas de

políticas de juventude de outros lugares, como o Programa para a Valorização de

Iniciativas Culturais (VAI), resultando um montante para afirmar um orçamento maior

para o ano que vem. Continuou que estão abertas as inscrições do Bolsa Trabalho e

que foi lançada a nova edição da pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus.

12.Em seguida, Stephanie continuou atualizando as(os) Conselheiras(os) sobre a pauta

da criação da subcomissão de juventude, que estava até a reunião passada sem um

presidente, mas já conseguiram; e atualmente só está faltando a articulação com a

Vereadora Janaína Lima para passar para a aprovação.

13.Ramirez reforçou que é importante eles comparecerem nas audiências, pois a maioria

delas só tem assessor e quando há a presença de pessoas reivindicando ajustes ou

pautas, os vereadores começam a participar de forma mais ativa.

14.Mateus pediu a palavra para falar do GT de comunicação, que precisam atualizar e

começar a fazer postagens no instagram.

15.Ramirez concordou e comentou de fazerem uma reunião na próxima semana com o

pessoal de comunicação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

(SMDHC) para articularem juntos e alinharem as postagens.

16.Mateus apoiou a ideia de se reunir com a comunicação da SMDHC e aproveitou para

sugerir que na próxima reunião do Conselho um amigo dele que faz parte do

Conselho Estadual participe para falar sobre o funcionamento do mesmo.

17. Ramirez acordou com a sugestão e por fim pediu encaminhamento para que a

próxima reunião fosse na segunda semana de dezembro. Todos concordaram.

18.A reunião foi encerrada às 12h00.

Rua Líbero Badaró, 119, 5º andar – Centro – CEP 01009-000 – São Paulo - Tel.: (11) 3113-9730


