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ATA DA REUNIÃO

Atividade:
Reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude

Data: Hora: Local:
11/02/2021 09h15 - 10h30 Plataforma Microsoft Teams

(reunião remota)

Observação
Segunda Reunião Extraordinária de 2021

Participantes

Sociedade Civil:
Gabriela Macedo Pereira de Souza – Diversidade Sexual, JPT Sampa (titular)
Thais Braga de Souza - Entidade de Apoio, CCJ (suplente)
Pedro Marim de Almeida Souza - Diversidade Religiosa, PJ (titular)
João Paulo Rodrigues de Oliveira -  Mobilidade Urbana e Direito a Cidade (titular)

Poder Público:
Everton Ricardo D. dos Santos - SEME (titular)
Fernando de Oliveira Pereira - SEME (suplente)
Flavia Fernandes - SMC (titular)
Ana Maria Isidoro - CPM (suplente)

Vittor Mesinger - SME (suplente)
Ramirez Augusto Lopes Tosta – SMDHC, CPJ (titular)

Convidadas(os):
Julio Cesar - SMDHC, CPJ (Assessor)
Sayane Chaves - SMDHC, CPJ (estagiária)
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Principais assuntos tratados

01.A 2ª Reunião Extraordinária de 2021 do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude

(CMDJ) teve a sua primeira chamada às 09:15 e iniciou às 09:30.

02. A sessão foi iniciada pelo Secretário Executivo, Ramirez Lopes, o 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.Ramirez introduziu a reunião e fez a leitura do Art. 4º e 10º da Lei nº 16.120, de 14

de janeiro de 2015, de São Paulo (SP), referente a criação do Conselho Municipal dos

Direitos Humanos e com objetivo de maior compreensão dos elementos necessários

para a criação de uma Comissão Eleitoral.

05.Gabriela solicitou informações do papel da comissão na assembleia e Ramirez explicou

que no inciso I do Art. 9º da Lei nº 16.120, de 14 de janeiro de 2015 informa que,

“Será convocada pelo Poder Público Municipal em conjunto com o Conselho Municipal

dos Direitos da Juventude, sob a responsabilidade da Comissão Eleitoral, na forma

estabelecida no Regimento Interno do Conselho” (São Paulo (SP), 2015).

06.Ainda sobre a constituição dessa assembleia, Gabriela perguntou como ela deve ser

caracterizada e Thais Braga respondeu que achava que a assembleia da eleição seria

a própria eleição, já que a mesma também tem periodicidade bienal.

07.Para elucidar melhor todas(os) os questionamentos, Ramirez leu o Art. 3º e item

XVIII do Regimento Interno. Gabriela, assim, concluiu que no Regimento não tem
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maiores elementos sobre a comissão e completou dizendo que acreditava que a

assembleia de apuração e divulgação dos votos seria a assembleia geral citada na Lei.

08.Ramirez, então, falou que o edital seria o regimento desta convenção, feita pela

Comissão Eleitoral e validada pelo Conselho Municipal. Sugeriu que o Conselho já

poderia começar os encaminhamentos necessários e a Comissão ficaria com a

responsabilidade burocrática. Relembrou, por fim, que é necessário uma carta do

Conselho para a Câmara Municipal com pedido de indicação de alguém do legislativo,

assim como devem ser pensados em nomes que não estão ligados com as entidades

já presentes no atual Conselho.

09.Sobre a composição da Comissão Eleitoral, Gabriela lembrou que são até sete

integrantes e sendo assim deu a opção de já serem escolhidos alguns integrantes que

se disponibilizarem na presente reunião e na reunião seguinte completar com os

demais indicados. Com a concordância de todas(os), Gabriela e Thais colocaram-se à

disposição como representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude e

Pedro Souza manifestou-se contemplado por ambas indicações.

10.Ramirez também colocou-se como opção de representante do Poder Público e indicou

também o conselheiro Vittor Paglioriti Mensinger para a segunda vaga, que aceitou.

Com isso, a Comissão ficou responsável por buscar nomes para as vagas restantes e

fazer a formalização no encontro posterior.

11.Ao final, Ramirez comunicou as mudanças na composição da Coordenação de Políticas

para Juventude com a chegada de Julio César e a saída de Fernanda Coimbra e deu

espaço para que os mesmos pudessem deixar algumas palavras.

12.A próxima reunião do Conselho ficou agendada para o dia 25/02, às 09h30,

pontualmente.
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13. A reunião foi encerrada às 10h30.

*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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