
Conselho Municipal dos Direitos da Juventude - CMDJ

1ª Reunião Ordinária de 2021

__________________________________________________________________

ATA DA REUNIÃO

Atividade:
Reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude

Data: Hora: Local:
09/09/2021 09h35 - 11h15 Plataforma Microsoft Teams

(reunião remota)

Observação
Primeira Reunião Ordinária de 2021

Participantes

Sociedade Civil:
Ana Beatriz Pedreira - Zona Sul, Plan International Brasil (suplente)
Anderson Fabricio - Saúde e meio ambiente, MOPA- Marielle Franco (titular)
Beatris Silva - Inclusão Digital, UPES (suplente)
Bruno Liporaci - Movimento Estudantil, UEE SP (suplente)
Dayara Moreira - Zona Sul, Plan International Brasil (titular)
Eduarda Carolina - Zona Central, FML (titular)
Egle Maite Oliveira Lippi - Jovens Mulheres, JPT Sampa (suplente)
Gustavo Teles - Mobilidade e Direito à Cidade, Movimento Acredito (suplente)
Ingrid Guzeloto - Jovens Mulheres, JPT Sampa (titular)
Isabela Alexandre - Zona Norte, JPT (titular)
Isadora Falconi - Zona Oeste, ParaTodos (suplente)
Jéssica Lena - Diversidade Religiosa, Pastoral da Juventude (titular)
Joyce Lima - Deficiência e Mobilidade Reduzida, Instituto Jô Clemente (suplente)
Maria Isabela - Zona Leste, Trem cultural (suplente)
Mateus Miguel - Cultura e Arte, UJB (titular)
Mayra Polizel - Entidade de Apoio, CIEDS (suplente)
Mylenna Souza Lirio - Entidade de Apoio, CCCJ (titular)
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Nicolly de Almeida - Diversidade Sexual, Família Stronger (titular)
Pedro Vicente - Diversidade Religiosa, Pastoral da Juventude (Suplente)
Phelipe Nunes - Juventude Negra, Uneafro Brasil (titular)
Ronaldo Vinícius - Zona Leste, Trem cultural (titular)
Stephanie Felício - Juventude Negra, Uneafro Brasil (suplente)
Tayna Wíne - Movimento Estudantil, UEE-SP (titular)
Ugo Breyton - Zona Oeste, ParaTodos (titular)
Willian T. Viana - Trabalho e Renda, APEOESP (titular)

Poder Público:
Ana Maria Isidoro - CPM/SMDHC (titular)
Cleberson Pereira - CMSP (titular)
Cleia Maria Ferreira Lima - SMDET (suplente)
Felipe Pansano - SMSUB Oeste (titular)
Fernando de Oliveira- SEME (suplente)
Ramirez Torres - CPJ/SMDHC (titular)
Romã Meirelles - SVMA (titular)
Sergio Ferreira Lima - SIURB (titular)
Vittor Paglioriti - SME (titular)

Convidadas(os):
Vitória Borges - CPJ/SMDHC (estagiária)

Principais assuntos tratados

01.A 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude (CMDJ) teve

sua primeira chamada às 09h35 e começou às 10h05.

02.A sessão foi iniciada pelo coordenador de políticas para a juventude, Ramirez Lopes,

que agradeceu a todos pela presença na reunião e parabeniza a todas(os) pelo início

do mandato.
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03.Ramirez se apresentou e falou sobre o sistema de registro de presença, que funciona

da seguinte forma: cada Conselheira(o) presente teria que colocar seu nome e cadeira

no chat e assinar o formulário de ciência ao final da reunião. O aviso era repetido

sempre que algum(a) novo(a) Conselheiro(a) entrava na sala de reunião.

04.Após a explicação do registro de presença, Ramirez pediu para que as(os)

conselheiras(os) que se sentissem confortáveis a falar, se apresentassem com nome,

entidade e cadeira. Se apresentaram: Ana Julia, Anderson Fabrício, Beatris Garcia,

Eduarda Carolina, Gustavo Teles, Ingrid Guzeloto, Joyce Lima, Cleberson Pereira,

Mylenna Souza, Ana Beatriz, Phelipe Nunes, Romã Meirelles, Ana Maria, Ronaldo

Vinícius, Sergio Ferreira, Stephanie Felício, Tayná Wine, Vitória Paula, Willian Viana,

Guilherme Lamana, Guilherme Henrique e Mayra Polizel.

05.Após as apresentações, Ramirez deu início às apresentações da Secretaria Municipal

de Direitos Humanos e Cidadania em relação à sua organização em coordenações,

colocando as demais coordenações (além de CPJ) à disposição do Conselho já que a

Secretaria trabalha de forma intersetorial.

06.Para que as(os) Conselheiras(os) se informassem melhor sobre a atuação e os

trabalhos da SMDHC e da CPJ, Ramirez enviou no chat o link dos sites.

07. Ramirez passou então ao tópico da formação para as(os) conselheiras(os) organizada

pelo Departamento de Educação em Direitos Humanos, reforçando que foi uma

demanda criada pela última gestão do Conselho.

08.Ramirez seguiu com as informações sobre a formação esclarecendo que seria entre os

dias 13 e 17/09 das 10h às 12h, explicando que a formação tem o objetivo de passar

as legislações e a organização da Prefeitura que servirá como apoio às questões que

queiram pautas durante as reuniões do Conselho.
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09.Ainda sobre a formação, Ramirez reforçou a importância da aula sobre orçamento

público já que o papel e mobilização do Conselho são indispensáveis na votação da

LOA, que acontecerá em breve. Ramirez informou também que conversaria com o

Departamento de Educação em Direitos Humanos para que gravassem as aulas para

quem não pudesse assistir de forma síncrona, acessem depois.

10.Dando continuidade às pautas da reunião, Ramirez explicou como estão sendo feitas

as atas da reunião nesse formato on-line e que a assinatura e pedidos de correção

são feitas através de um formulário Google aberto pela CPJ. Também disse que todas

as atas ficam disponíveis para consulta pública.

11.Ainda sobre as reuniões online, Ramirez informou que por enquanto as reuniões

permanecerão assim por enquanto, mas que o Conselho poderá deliberar sobre isso

futuramente, decidindo como será o novo formato das reuniões a depender do

contexto pandêmico.

12.Ramirez passou a explicar que a legislação exige que o CMDJ aprove um Regimento

Interno a cada nova gestão e sugestionou que as deliberações sobre o Regimento

começassem a partir da próxima reunião, e que para isso, as(os) Conselheiras(os)

devem consultar o Regimento regente. Ramirez também explicou que para a votação

da Mesa Diretora acontecer, é preciso que o Regimento Interno seja aprovado.

13.Ingrid pediu que Ramirez enviasse o Regimento Interno vigente para que as(os)

Conselheiras(os) tivessem tempo suficiente para analisar e Ana Júlia reforçou o

pedido.

14.Ramirez se comprometeu a enviar a o Regimento o mais rápido possível e reforçou

que durante a formação será feita uma discussão sobre Regimento Interno e que é

importante que todos se esforcem para participar para que todos estejam alinhados

para a discussão.
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15.Passando para o próximo tópico da reunião, Ramirez informou que o ideal é que nos

finais de cada reunião, as(os) Conselheiras(os) marquem a data da próxima reunião e

que o Regimento Interno prevê reuniões mensais. Assim, Ramirez pede por sugestões

de datas e horários.

16.Mônica disse que prefere uma reunião no horário noturno.

17. Eduarda concordou que no horário noturno ou no final da tarde seria o melhor horário

porque muitos das(os) Conselheiras(os) trabalham.

18.Sérgio pediu a palavra para agradecer a presença de todas(os) e sugeriu que as

reuniões acontecessem aos sábados.

19.Willian sugeriu aos sábados ou no horário noturno durante a semana para atender a

todas(os) e recomenda que a CPJ fizesse um formulário de consulta com sugestão de

datas e horários para analisarmos a preferência da maioria e analisar a possibilidade

de intercalar os horários.

20.Ramirez disse que o Regimento prevê reuniões alternadas entre dias de semana e

finais de semana e que existe a possibilidade de assim se fazer, principalmente por

estarmos no formato online.

21.Dayara concordou com a alternância de datas da reunião e sugeriu que o formulário

fosse feito naquele mesmo dia com prazo de resposta para o dia seguinte.

22.Guilherme aconselhou que fosse usada a plataforma Doodle para coletar as datas e

horários de disponibilidade de cada um das(os) Conselheiras(os).

23.Ramirez perguntou se as(os) Conselheiras(os) querem manter as reuniões para o

próximo mês na primeira semana e os lembrou de que receberam dois formulários

Google: o da assinatura e correção da ata e o de consulta de horários para a próxima

reunião.

24.Todos concordaram em manter a reunião na primeira semana do mês.
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25.Passando para a finalização da reunião, Ramirez disse que o intuito da presente

reunião era fazer as primeiras apresentações com pautas rápidas e perguntou se

havia alguma outra pauta urgente que queiram levantar.

26.Isabela perguntou como funcionaria as entregas dos crachás.

27. Ramirez respondeu que daria mais informações sobre os crachás no e-mail que

enviaria a ata e explicou as(aos) demais Conselheiras(os) que é comum que nos

Conselhos haja um crachá com nome e foto da(o) Conselheira(o) e o nome do

Conselho do qual ela(ele) faz parte. Explicou também que esse crachá é somente para

os representantes da Sociedade Civil.

28.Ronaldo explicou que a entidade da qual faz parte quer promover eventos com a

juventude de seu território e que para isso precisam usar equipamentos públicos.

Então perguntou se precisariam de algum tipo de autorização da Secretaria por serem

Conselheiros ou poderiam dialogar diretamente com o equipamento.

29.Ramirez explica que enquanto Secretaria, poderia reforçar o pedido, mas que eles são

autônomos e podem fazer a solicitação de maneira independente.

30.Mylenna disse que se faz necessário discutir as realidades das juventudes para que o

Conselho conseguisse de fato trazer mudanças para a vida desses jovens, para além

de apenas expor as situações que eles vivem.

31.Ramirez respondeu que poderiam começar a organizar câmaras temáticas para

começar discussões de temas específicos e promover atividades no Conselho para

além das Reuniões Ordinárias mensais. E lembrou que na última gestão, a

organização de câmaras temáticas funcionou muito bem, de forma que as(os)

Conselheiras(os) disponibilizavam mais de seu tempo para o Conselho.

32.Guilherme Lamana comentou no chat que é dessa forma que o Conselho Nacional

funciona.
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33.Ramirez reforçou o comentário de Guilherme e perguntou se havia mais alguma pauta

que as(os) Conselheiras(os) gostariam de discutir.

34.Não houve pronunciamentos.

35.Ramirez encerrou a reunião parabenizando e agradecendo a presença de todas(os) e

se pôs à disposição.

36.A reunião foi encerrada às 11h15.

*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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Carimbo de data/hora Nome RG/RF Data de Nascimento E-mail Assino a ata da 1ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho Municipal de Juventude e concordo com o disposto acima. 
28/09/2021 13:19:25 Adriana de Souza Lopes 38.046.346-5 19/06/1993 adrianadesouzalopes@outlook.comSim
28/09/2021 13:02:56 Ana Júlia Tolentino de Abraão59165710-7 12/03/2001 abraaojulia66@gmail.comSim
28/09/2021 14:30:53 Ana Lucia Luposelli da Silva Bento19501877-1 24/12/1970 analuciasb@prefeitura.sp.gov.brSim
28/09/2021 14:16:28 ana maria isidoro 5454573 25/09/1963 amisidoro@prefeitura.sp.gov.brSim
28/09/2021 13:07:50 Anderson Fabricio dos Santos Junior38848777X 28/10/2002 anderson.fabricio@unifesp.brSim
29/09/2021 03:52:36 Beatris Silva 58812020-0 03/12/2003 beatris.silva@gestaopublica.etc.brSim
28/09/2021 13:56:08 Bruno Liporaci Silva 45.345.242-5 19/02/1997 bruno_liporaci@hotmail.comSim
30/09/2021 21:08:18 Candy de Souza 383805405 25/06/1999 candy@usp.br Sim
30/09/2021 09:43:30 Eduarda Carolina Vaz 527348569 07/06/0095 eduardacarolvaz@gmail.comSim
28/09/2021 15:12:37 Eduardo Martinelli Jr 28373080-8 08/06/1977 emjunior@prefeitura.sp.gov.brSim
28/09/2021 13:09:29 Égle Maitê Oliveira Lippi 483746496 18/07/1992 eglemlippi@gmail.com Sim
29/09/2021 18:43:06 Everton Ricardo Domingos dos Santos327062654/7568665 10/02/1982 ericardo@prefeitura.sp.gov.brSim
29/09/2021 19:12:24 Fernando de Oliveira Pereira 8124558 05/03/1980 fpereira@prefeitura.sp.gov.brSim
28/09/2021 14:36:13 Guilherme Henrique de Andrade Leme 520326611 10/05/2004 guilherme.leme@gestaopublica.etc.brSim
28/09/2021 13:50:20 Guilherme Silva Lamana Camargo 528109807 01/11/1997 guilhermelamana.sp@cieds.org.brSim
30/09/2021 09:04:34 Gustavo Teles 531272321 25/06/2003 gustavo.teles0325@gmail.comSim
29/09/2021 15:37:18 Isabela Alexandre Netto 481932380 04/11/1992 isabelaalexandrenetto@gmail.comSim
29/09/2021 10:49:54 Jéssica Lena de Souza Santos54.756.309-7 22/08/1999 lennaj09@gmail.com Sim
28/09/2021 13:40:03 Joyce lima Ferreira 367184370 16/03/1998 limaferreirajoyce@gmail.com Sim
28/09/2021 16:17:47 Judith Zuquim 857131-7 08/03/1963 jzuquim@prefeitura.sp.gov.brSim
28/09/2021 18:27:18 Mayra Francisco Polizel 372577568 14/02/1995 mayrapolizel.sp@cieds.org.brSim
28/09/2021 13:32:36 MYLENNA SOUZA LIRIO 329324949 19/06/1989 mylenna.lirio@gmail.com Sim
28/09/2021 13:17:06 Pedro Varolo Vicente 37357647X 07/01/2000 pedro.vicente7@outlook.comSim
28/09/2021 13:05:54 Phelipe da Silva Nunes 557881468 15/02/2003 Phelipe.snunes@gmail.com Sim
28/09/2021 15:10:54 Ramirez Augusto Lopes Tosta 8558272 21/09/1994 rtosta@prefeitura.sp.gov.brSim
28/09/2021 13:17:24 Tayná Wine Rodrigues Reis 47899439841 11/10/1996 tay.ueesp@gmail.com Sim
28/09/2021 13:48:37 Ugo Breyton Silva 394402583/SP 01/11/1995 ugobreyton@gmail.com Sim
28/09/2021 13:48:53 Victória Bassan Mineto 39.200.147-0 31/01/1997 victoriabmineto@gmail.com Sim
28/09/2021 13:52:46 Willian Teófilo Viana 8417211 03/02/1993 biologia.willian@gmail.comSim
01/10/2021 11:52:02 Dayara Cardoso Moreira 508038716 28/05/1996 dayara.moreira@plan-international.orgSim
01/10/2021 11:53:55 STEPHANIE FELICIO DA SILVA 369749789 15/01/2000 stephaniefelicio2000@gmail.comSim
01/10/2021 12:26:21 Ronaldo Vinicius 52.403.740-1 15/08/1998 Ronaldoviniciu13@gmail.com Sim
01/10/2021 18:30:42 Dyego Rafael Barbosa Servolo02430143330 10/07/1998 dservolo1@gmail.com Sim
01/10/2021 18:48:09 Mateus Miguel Martins Silva 582228827 24/02/1999 martinssilva.mateus@gmail.comSim


