
Conselho Municipal dos Direitos da Juventude - CMDJ

11ª Reunião Ordinária de 2022

__________________________________________________________________

ATA DA REUNIÃO

Atividade:
Reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude

Data: Hora: Local:
02/09/2022 14h00 - 15h00 Plataforma Microsoft Teams

(reunião remota)

Observação

Décima Primeira Reunião Ordinária de 2022

Participantes

Sociedade Civil:
Anderson Fabricio dos Santos Junior - Saúde e Meio Ambiente (titular)

Egle Maite Oliveira - Jovens Mulheres, JPT Sampa (suplente)
Jéssica Lena - Diversidade Religiosa, Pastoral da Juventude (titular)
Joyce Lima -  Deficiência e Mobilidade Reduzida, Instituto Jô Clemente (suplente)

Mateus Miguel - Cultura e Arte, UJB (titular)
Mayra Francisco Polizel - Entidade de Apoio, CIEDS (suplente)
Pedro Varolo Vicente - Diversidade Religiosa, Pastoral da Juventude (suplente)
Vitoria Martins de Abreu - Região Centro, Conselheira da Juventude (suplente)

Poder Público:
Ramirez Lopes - CPJ/SMDHC (Titular)
Edoarda Loureiro - CPJ/SMDHC (suplente)
Claudete Dias - SMDET (titular)
Cleberson Pereira - CMSP (titular)
Cleia Maria Ferreira - SMDET (suplente)
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Everton Ricardo Domingos - SEME (titular)
João Lindolfo Filho - SMT (titular)
Romã Meirelles - SVMA (titular)

Convidadas(os):
Bárbara Mariano Vicente - Departamento de Participação Social
Bruna Iglesias - Departamento de Participação Social
Célia Cristina Constantino - CPIR/SMDHC

Isabella Soares - Departamento de Participação Social (estagiária)
Júlia Lima - SMDET (estagiária)
Sabrina Zanetich - CPJ/SMDHC (estagiária)
Vitória Borges - CPJ/SMDHC

Principais assuntos tratados

01.A 11ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude (CMDJ)

teve sua primeira chamada às 14h00 e começou às 14h20.

02.Foi aprovado por meio de deliberação o início da sessão anterior aos 30 minutos da

segunda chamada conforme previsto em regimento interno.

03.Ramirez Lopes deu início à reunião agradecendo a presença de todos e pedindo para

que registrassem sua presença no chat como de costume.

04.Como de costume, Ramirez deu os informes da Coordenação. A primeira atualização

foi sobre a Semana das Juventudes, que aconteceu do dia 9/8 ao dia 13/8. Disse que

houve a participação de alguns conselheiros e que a média diária de movimento foi de

500 jovens nos primeiros dias e de 10 mil pessoas rotativas no último dia. Também

reforçou que construiu a semana com bastante diversidade e pluralidade, atingindo as

5 regiões da cidade e levando os serviços ofertados pela prefeitura para todas as

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



Conselho Municipal dos Direitos da Juventude - CMDJ

11ª Reunião Ordinária de 2022

localidades. Ramirez também falou sobre o mês indigena dentro da Semana, que teve

contratação artística de um jovem indígena, como também exposição de artesanatos

indígenas.

05.Ramirez ainda acrescentou que o momento da semana é de celebração aos jovens e

convida quem não participou esse ano a participar ano que vem, relembrando a da

abertura da semana em Cidade Tiradentes com 800 jovens, que contou com o

lançamento do programa da Agenda Cidade UNICEF com a presença da influencer

embaixadora da UNICEF, Taynara OG. Além de também citar a programação dos

outros dias da semana, que trouxeram shows, atividades e feira de exposição dos

produtos/serviços de jovens empreendedoras do programa Don@ do Meu Trampo.

06.Inclusive, Ramirez se comprometeu em compartilhar o relatório final da semana das

juventudes, que está sendo construído, mas adiantou que o custo do evento foi

extremamente barato dentro dos padrões e dimensão que o evento atingiu.

07. Dando seguimento, como segundo informe, Ramirez falou sobre sobre a formatura de

2 turmas do Qualifica Mais, ressaltando que a maioria dos formandos eram mulheres.

08.Como terceiro informe, Ramirez falou sobre o Selo de Direitos Humanos que está com

inscrições abertas e que é importante tanto para fazer a inscrição, como para o

Conselho acompanhar as instituições que têm boas práticas em DH e mapear as

organizações que trabalharam prezando as juventudes.

09.Como último informe, Ramirez falou sobre a 2ª Edição da Pesquisa Juventude e

Pandemia do Coronavírus na cidade de São Paulo, que será lançada em novembro

com indicadores frescos.

10.Mayra Polizel pediu a palavra para agradecer as participações da Semana e perguntou

sobre o andamento do Plano Municipal das Juventudes.
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11.Ramirez explicou que o edital de credenciamento não alcançou o número mínimo de

credenciamentos e que a partir de agora o Plano acontecerá de forma interna,

contando com a participação do Conselho. Mas que ainda terá como base a 4ª

Conferência Municipal, as pesquisas de juventude e o processo da UNODC. A ideia é

ter na próxima reunião um direcionamento para a escrita do Plano.

12.Joyce Lima pediu a palavra para agradecer e parabenizar os participantes da Semana

das Juventudes e perguntou sobre o Bolsa Jovem, se quem ainda não completou 16

anos pode se inscrever. Claudete explicou que a pessoa precisa ter 16 anos completos

no dia da assinatura do termo de compromisso.

13.Egle Maitê pediu a palavra para parabenizar a Coordenação pela Semana das

Juventudes e disse que das próximas vezes o Conselho pode se envolver mais.

Também pediu para as(os) conselheiras(os) seguirem e compartilharem a rede social

do conselho. Aproveitou para perguntar se o único jeito de fazer a reunião era por

meio da Plataforma Teams.

14.Ramirez reforçou o pedido de seguir o Instagram do Conselho. Sobre a forma de

realizar as reuniões, Ramirez explicou que o Teams é a única plataforma paga pela

Prefeitura, mas que pode reenviar o manual da plataforma no grupo. Ainda,

acrescentou que as reuniões não estão sendo presenciais porque o auditório da

Secretaria está sendo utilizado pelo Programa Baixas Temperaturas.

15.Ramirez também informou que a Sabrina Zanetich será a pessoa que acompanhará o

Conselho a partir de agora e que a Bárbara Vincente assumiu como diretora do

Departamento de Participação Social, logo, vai monitorar o Conselho dada sua

experiência acompanhando outros Conselhos.
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16.Bárbara se apresentou, dizendo que vem para ajudar a moldar e construir o Conselho

e que acompanharão junto com ela as reuniões sua estagiária Isabela Soares e a

assessora Bruna Iglesias.

17. Egle perguntou se haverá algum evento próximo e Ramirez comunicou que dia 24 e

25 de setembro ocorrerá o Hackathon “Hackeando pela Integridade" em parceria com

o Escritório da ONU sobre sobre Drogas e Crime, voltado para informações sobre

temas relevantes na área de integridade e combate à corrupção, envolvendo o

desenvolvimento de soluções baseadas em software para desafios propostos.

18.Ramirez pediu então encaminhamento para que a próxima reunião fosse na segunda

semana de outubro. Todos concordaram.

19.A reunião foi encerrada às 15h00.
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