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(reunião remota) 

Observação 
Nona Reunião Extraordinária de 2020 

Participantes 

Sociedade Civil: 
Ana Julia Fernandes - Deficiência e Mobilidade Reduzida (suplente) 
Gabriela Macedo Pereira de Souza – Diversidade Sexual, JPT Sampa (titular)  
Lucas Câmara - Movimento Estudantil (suplente) 
Thais Braga de Souza - Entidade de Apoio, CCJ (suplente) 
 
Poder Público: 
Adriana Szmyhiel - SMDHC, CPI (suplente) 
Everton Ricardo - SEME (titular) 
Fernanda Coimbra - SMDHC, CPJ (suplente) 
Fernando Marques - SMSUB (suplente) 
Flávia Fernandes - SMC (titular) 
Maria Auxiliadora - SMS (titular) 
Pedro Cardoso Smith - SVMA (titular) 
 
Convidadas(os): 
Gabriel Pontes Bueno Guerra (CPJ) 
Sayane Chaves (CPJ) 
Vitória Borges (CPJ) 
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01.A 9ª Reunião Extraordinária de 2020 do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude             

(CMDJ) teve início às 09:30.  

02. A sessão foi iniciada pela Fernanda Coimbra, Secretária Executiva suplente, a qual             

deu instruções iniciais, inclusive, sobre o sistema de registro de presença, que            

funcionaria da seguinte forma: cada Conselheira(o) presente teria que colocar seu           

nome e cadeira no chat. O aviso era repetido sempre que algum(a) novo(a)             

Conselheiro(a) entrava na sala de reunião. 

03.Gabriela Macedo, presidenta do Conselho, apresentou as pautas a serem discutidas. 

04.Pedro Smith, representante do GT de avaliação, responsável pela apresentação da           

avaliação do programa Embaixadores da Juventude iniciou a avaliação com a leitura            

do material enviado pela Coordenação à todas(os) as(os) Conselheiras sobre o           

programa Embaixadores da Juventude. 

05.Pedro iniciou a leitura sobre contexto, objetivos, metodologia e resultados da fase            

preliminar, realizada através de encontros remotos e deixou em aberto a possibilidade            

de intervenções por parte das(os) Conselheiras(os).  

06.Fernanda complementou as primeiras falas de Pedro sobre os bastidores da           

implementação do Programa na cidade, tais como: desafios do instrumento jurídico da            

parceria; inclusão de fase preliminar; participação da Conselheira Ana Júlia;          

prorrogação do acordo; sobre a participação do Conselho e outros parceiros da            

juventude na missão de prospecção; e sobre a prestação de contas, que em resposta              

a pergunta da Conselheira Thaís sobre como funcionaria, Fernanda explicou que não            
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haveria ônus orçamentário para a Prefeitura com a prorrogação do Acordo e que             

haveria duas prestação de contas, uma parcial e outra final. 

07.Pedro retomou a fala com sua avaliação do Programa, pediu para Fernanda comentar             

e, posteriormente, abrir para perguntas. Então apontou: trabalhar para         

institucionalização do Programa na cidade; aumentar o número de jovens          

contempladas(os); perguntou sobre a redução do valor integral do Programa; apontou           

sobre a questão do inglês ser um dos requisitos e sobre como fortalecer essa questão               

para os jovens através de parcerias; sobre a questão indígena, e em como fortalecer              

a participação de outros jovens indígenas e trazer Guaranis para a facilitação dos             

encontros; sugeriu outras parcerias com a UMAPAZ, como a realização de cursos e os              

próprios jovens do Programa facilitarem cursos na instituição e, por fim, comentou            

sobre o acompanhamento dos jovens ao final do Programa.  

08.Fernanda, então, comentou e adicionou aos pontos de Pedro outras observações           

como: explicou que a redução do valor inicial do Programa se deu através de              

negociação com o UNODC e contrapartidas da Secretaria; falou sobre a parceria ser             

extendida, também com o Instituto Caixa Seguradora, que financia a ida de jovens à              

encontros internacionais; comentou das reuniões que a CPJ teve com a Secretaria            

Municipal de Comunicação para produção de calendário temático para         

acompanhamento dos jovens ao final do Programa; abordou que da parte da            

Coordenação, foi incluída a questão de baixa renda como prioritária, inglês como            

requisito não excludente (e possibilidade de parcerias para o fortalecimento do idioma            

em outras turmas); informou que a CPJ envia oportunidades para continuar           

engajando a rede em atividades externas também. 

09.Gabriela colocou sua sugestão sobre tratar da desigualdade de gênero com maior foco             

no encontro presencial e perguntou sobre a previsão de gastos, tendo em vista que              
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houve a redução do valor inicial. Fernanda comentou que as definições de foram             

feitas na missão de prospecção, mas sugeriu que estas e todas as outras sugestões              

fossem compiladas em um relatório para ser enviado ao UNODC como uma avaliação             

do Programa pelo Conselho. E, ainda, contou sobre a previsão de gastos do primeiro              

acordo, mas que haveria aditamento do Plano de Trabalho devido à prorrogação.            

Gabriela manifestou interesse na produção e envio da avaliação, pois discussões como            

Racismo, Desigualdade de Gênero e Direitos da população LGBTQI+, teriam outra           

perspectiva pelas experiências da ONU como um Órgão internacional. 

10.Thaís, questionou sobre a formação do inglês, para quando estava sendo pensada a             

parceria e se as Embaixadas e Embaixadores faziam empréstimo ou o valor era             

subsidiado pela Caixa Seguradora, no caso de eventos internacionais. Fernanda disse           

que a possível parceria seria avaliada conjuntamente com o UNODC para uma            

próxima turma e que os financiamentos feitos pela Caixa serviam como subsídio. 

11.Maria Auxiliadora, através do chat, incentivou a alocação de recursos para programas            

como estes. Também pelo chat, Thaís apoiou a produção e envio do relatório e              

solicitou fazer uma conversa de feedback com um(a) dos(as) participantes. Fernanda           

se dispôs a fazer o convite à Ana Júlia, Conselheira e participante do Programa. 

12.Encerrada a discussão sobre o programa Embaixadores da Juventude, Gabriela          

encaminhou para os informes gerais. Primeiramente, abordou sobre o período do           

atual mandato, como não houve uma mobilização para realização de uma eleição por             

conta da pandemia. Ao que Fernanda respondeu dizendo que a Coordenação estava            

avaliando juntamente à Secretaria sobre a possibilidade de prorrogação de mandato e            

como tem funcionado com os outros Conselhos da Secretaria, e que retornaria na             

próxima reunião. Levantou-se a questão do próximo programa a ser avaliado, e foi             

decidido pela 4ª Conferência Municipal de Juventude. Fernanda informou sobre o           
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período de inscrição do programa Bolsa Trabalho, para a turma 2021.1 e, por fim,              

informou sobre a entrada das estagiárias na Coordenação, Vitórias e Sayane. Ambas            

fizeram suas apresentações. 

13.Ficou definido que só será tolerado 15 minutos de espera e avaliação de quórum para               

iniciar as próximas reuniões do CMDJ. 

14.A próxima reunião do Conselho ficou agendada para o dia 17/11, às 09h15,             

pontualmente. 

15. A reunião foi encerrada às 11h00. 

*Observação: A presença na reunião foi registrada através do envio de mensagem com o              

nome e cadeira por cada um(a) dos(as) Conselheiros(as) presentes. A reunião foi realizada             

pela plataforma Teams, em formato virtual.  
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