
Conselho Municipal dos Direitos da Juventude - CMDJ

2ª Reunião Ordinária de 2021

__________________________________________________________________

ATA DA REUNIÃO

Atividade:
Reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude

Data: Hora: Local:
06/10/2021 17h00 - 18h50 Plataforma Microsoft Teams

(reunião remota)

Observação
Segunda Reunião Ordinária de 2021

Participantes

Sociedade Civil:
Mayra Francisco Polizel - Entidade de Apoio, CIEDS (suplente)
Ingrid Guzeloto - Jovens Mulheres, JPT Sampa (titular)
Guilherme Lamana - Entidade de Apoio, CIEDS (titular)
Bruno Liporaci Silva - Movimento Estudantil, UEE-SP (suplente)
Ronaldo Vinicius - Zona Leste, Trem cultural (titular)
Dayara Moreira - Zona Sul, PLAN Internacional (titular)
Adriana de Souza Lopes - Mobilidade e Direito à Cidade, Movimento Acredito (titular)
Nathália Fernandes - Lazer e esportes, JPSDB (titular)
Ugo Silva - Zona Oeste, ParaTodos SP (titular)
Heloisa Bergamin Retamero - Educação, Enfrente SP (suplente)
Mateus Miguel - Cultura e Arte, UJB (titular)
Victória Bassan - Cultura e Arte - UJB (suplente)
Isabela Alexandre Netto - Zona Norte, JPT (titular)
Joyce Lima Ferreira - Deficiência e Mobilidade Reduzida, Instituto Jô Clemente (suplente)
Eduarda Vaz - Zona Central, FLM (titular)
Anderson Fabricio - Saúde e Meio Ambiente, MOPA (titular)
Jéssica Lena - Diversidade Religiosa, Pastoral da Juventude (titular)
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Willian Teófilo Viana - Trabalho, Emprego e Geração de Renda, APEOESP (titular)
Gustavo Teles - Mobilidade e Direito à Cidade, Movimento Acredito (suplente)
Égle Maite - Jovens Mulheres, JPT (suplente)
Mylenna S Lirio - Entidade de Apoio, CCJ (titular)

Poder Público:
Cleberson Pereira - CMSP (titular)
Vania Cristiane - SMHAB (titular)
Judith Zuquim - SGM (titular)
Ana Lucia L. S. Bento - SMS (suplente)
Romã Meirelles - SVMA (titular)
Claudete Dias Silva - SMDET  (titular)
Isabel Marcelino - CPIR/SMDHC (titular)
Ana Maria Isidoro - CPM/SMDHC (suplente)
Ramirez Torres - CPJ/SMDHC (titular)

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

Principais assuntos tratados

01. A 2ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude (CMDJ) teve

sua primeira chamada às 17h00 e começou às 17h30.

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

que lembrou as(os) presentes sobre o 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.
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03.Ramirez então explicou que a reunião foi marcada no segundo dia mais votado do

formulário de consulta de disponibilidade das(os) conselheiras(os), que tinham opções

do dia 04 ao dia 09 de outubro, por que o primeiro dia mais votado era no começo do

feriado (09/10).

04.Passando para o próximo informe, Ramirez disse que o principal meio de comunicação

do Conselho é o e-mail, mas que para fins de praticidade foi feito um grupo na

plataforma WhatsApp com as(os) conselheiros que desejassem participar, e, para

tanto, postou o link do grupo no chat da Reunião.

05.Passando para a pauta da reunião, Ramirez disse que como pauta da reunião teriam a

discussão e aprovação do regimento interno, mas que, anterior a isso ocorreria os

informes da Coordenação e a fala do conselheiro Guilherme Lamana sobre o pacote

de medidas para Inclusão Produtiva de Jovens pelo Conselho Nacional da Juventude

(CONJUVE).

06.Como informe da Coordenação, Ramirez informou as(aos) conselheiras(os) que a

confecção dos crachás estava demorando porque o CAF da SMDHC estava verificando

o contrato com a empresa que iria emitir os 42 crachás e verificando agenda para

recebê-los para emitir os crachás.

07. Ramirez passou a então a palavra para o conselheiro Guilherme Lamana que por

problemas técnicos, não conseguiu concluir sua fala e foi completada por sua suplente

Mayra.

08.Mayra explicou que o Pacote de Medidas para Inclusão Produtiva de Jovens que o

material foi construído pelo CONJUVE, o qual ela e o Guilherme também são

conselheiros e que a ideia era compartilhar esse material entre o CMDJ para que

fossem extraídas e/ou adaptadas medidas para aplicação em nível municipal.
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09.Mayra também disse que dessa forma, no que tange à inclusão produtiva, o Conselho

não teria que construir um trabalho a partir do zero. Além disso, Mayra se colocou à

disposição para tirar dúvidas sobre o CONJUVE e o pacote de medidas.

10.Ramirez passou a palavra ao conselheiro Ronaldo Vinicius.

11.Ronaldo então disse sobre o encontro que está promovendo enquanto conselheiro do

CMDJ para ouvir a juventude, entidades e movimentos da região da Zona Leste e que

compartilharia a experiência com o Conselho após o encontro.

12.Ramirez aproveitou para lembrar que não se pode usar o logo do CMDJ para eventos

promovidos de forma autônoma pelas(os) conselheiras(os).

13.Para o começo da discussão do regimento interno, Ramirez pergunta se preferem

fazer a leitura e discussão ponto a ponto e a maioria concorda.

14.Ramirez explicou que para deliberação e aprovação de regimento interno se faz

necessário um quórum de ⅔, ou seja, 28 conselheiras(os) presentes.

15.Após Ramirez pedir que as(os)Conselheiros presentes que ainda não tivessem feito,

mandassem seus nomes para registro de presença, o quórum foi contato e chegou a

30 presentes.

16.Passando a leitura ponto a ponto, já no primeiro artigo, Ramirez lembrou que alguns

artigos, assim como aquele, são artigos coringas e não podem ser alterados por fazer

referência à Lei que institui o Conselho.

17. Mylenna pediu a palavra e perguntou se o Conselho tem caráter deliberativo e

Ramirez respondeu que não, que o Conselho é consultivo inclusive por não possuir

recurso próprio.

18.Ramirez deu continuidade na leitura.

19.Chegado ao artigo terceiro, Ramirez diz que esse é muito pautado na Lei do Conselho

e pergunta se alguém tem algum apontamento. Ninguém se manifestou.
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20.Na leitura do artigo quarto, Ramirez explicou que as secretarias Municipal de Políticas

para Mulheres e de Promoção da Igualdade Racial não existem mais, fazendo parte

agora da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania como coordenações.

21.Victória Bassan se pronunciou solicitando que sejam corrigidos os nomes no

regimento interno de secretarias que não existem mais ou tiveram seus nomes

alterados.

22.Vânia Cristiane concordou com a fala de Victória e complementou dizendo que

acredita que como o regimento interno terá data de publicação atual, não feriria a

legislação.

23.Claudete Dias pediu a palavra para reforçar que alguns outros Conselhos já fizeram

essas alterações, inclusive em suas legislações, e que acreditava ser importante por

serem instituições que não existem mais.

24.Ramirez disse que de acordo com Eduardo, seu suplente, não há competição entre a

legislação e o regimento interno, mas que preferia terminar a leitura do regimento e

depois fazer a pesquisa secretaria a secretaria para confirmar se não houve

alterações. Todos concordaram e Ramirez deu continuidade à leitura.

25.Na leitura do começo do artigo quinto, William Teófilo perguntou se o regimento não

deveria dispor sobre as reuniões virtuais e Ramirez explicou que há um artigo

somente sobre as reuniões e que esse tópico poderia entrar em discussão durante a

leitura dele.

26.Ramirez deu continuidade à leitura.

27. Durante a leitura do artigo décimo primeiro, Ramirez propôs uma alteração para que

as atas possam ser publicadas antes da assinatura das(os) Conselheiros, para que a

publicação seja sempre antes da próxima reunião.
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28.Vânia perguntou como aconteceriam, então, os pedidos de alteração de ata e Ramirez

respondeu que mesmo após a publicação, as atas ficariam abertas a alterações e

seriam republicadas após essas alterações.

29.Victória Bassan perguntou quais tipos de alteração de ata necessitavam de nova

aprovação e Ramirez explicou que só em casos de grandes mudanças de conteúdo.

No caso de erro ortográfico, não era necessário.

30.Vânia recomendou que houvesse no regimento uma ata que tratasse apenas das atas,

e não mais que esse tópico fizesse parte do artigo décimo primeiro e Ramirez colocou

como ponto de votação após a leitura.

31.Ramirez voltou a leitura.

32.Durante a leitura do artigo décimo segundo, Vânia perguntou sobre delimitação de

datas para reuniões ordinárias sem convocação da Presidência e Ramirez respondeu

que o artigo décimo quarto dispõe sobre prazos de convocação.

33.Vânia então, recomendou que o artigo décimo quarto ficasse abaixo do artigo décimo

segundo e Ramirez discordou dizendo que o regimento interno deve ser lido em sua

forma integral para o entendimento dos tópicos.

34.Joyce pediu a palavra para dizer sobre a importância de reuniões presenciais para

integração das(os) conselheiras(os).

35.Passando para a recontagem de quórum para prosseguir a leitura, foram contados 20

votantes e Ramirez sugeriu a remarcação da reunião. A maioria concordou.

36.Ingrid Guzeloto apontou que os problemas técnicos enfrentados na reunião poderiam

ter afetado a permanência das(os) conselheiras(os) e que a situação precisaria de

resolução o mais rápido possível, e que as reuniões poderiam acontecer em outra

plataforma.
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37. Vânia pediu a palavra para explicar que a plataforma Teams é a plataforma utilizada

por toda a Prefeitura de forma oficial e que a Prefeitura possui a licença da plataforma

para uso de forma integral, por isso, não teria possibilidade de utilizar outras

plataformas.

38.Ramirez passou aos encaminhamentos finais perguntando se todas(os) concordavam

em convocar uma reunião extraordinária na próxima semana apenas com a finalidade

de concluir a deliberação sobre o regimento interno. Todos concordaram.

39.Ramirez pergunta se as(os) conselheiras(os) preferiam determinar a data na reunião

ou se preferiam fazer uma votação pelo Google Forms e a maioria concordou em fazer

uma votação via formulário para que as(os) conselheiras(os) que não estivessem

presentes também pudessem participar da decisão.

40.Joyce apontou que era necessário que todas(os) lessem o regimento interno antes da

próxima reunião para que o processo de decisão fosse mais rápido.

41.Eduarda Vaz pediu que o link do formulário de votação para data da reunião

extraordinária fosse enviado no grupo do WhatsApp já que muitas(os) não tinham o

hábito de acompanhar seus e-mails.

42.Ramirez concordou em mandar no grupo WhatsApp, mas relembrou que o canal

oficial de comunicação do Conselho é o e-mail.

43.Gustavo Teles perguntou sobre as aulas gravadas da formação organizada pelo

Departamento de Educação em Direitos Humanos e foi informado que iria ser enviado

assim que a CPJ recebesse os links.

44.Ramirez disse, a nível de informação, que a análise do regimento interno foi

interrompida no artigo décimo quinto.

45.Sem mais pronunciamentos, Ramirez agradeceu a presença de todos.
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46.A reunião foi encerrada às 18h50.
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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. 
18/10/2021 13:20:00 Isabel Cristina da S Marcelino Vieira 885222-7 28/07/1985 isabelvieira@prefeitura.sp.gov.brSim
18/10/2021 13:23:40 Pedro Varolo Vicente 37357647X 07/01/2000 pedro.vicente7@outlook.comSim
18/10/2021 13:40:56 Isadora Patitucci Falconi 531830391 04/11/1997 isadorafalconi123@gmail.comSim
18/10/2021 13:41:27 Guilherme Henrique de Andrade Leme 520326611 10/05/2004 guilherme.leme@gestaopublica.etc.brSim
18/10/2021 14:14:10 Isabela Alexandre 481932380 04/11/1992 isabelaalexandrenetto@gmail.comSim
18/10/2021 14:34:01 Cleberson Pereira 253147037 01/02/1975 cleberpereira@saopaulo.sp.leg.brSim
18/10/2021 14:44:52 Guilherme Lamana 528109807 01/11/1997 guilhermelamana.sp@cieds.org.brSim
18/10/2021 15:11:56 Tayna Wine Rodrigues Reis 546225834 11/10/1996 tay.ueesp@gmail.com Sim
18/10/2021 15:12:35 Tayna Wine Rodrigues Reis 546225834 11/10/1996 tay.ueesp@gmail.com Sim
18/10/2021 15:23:30 Judith Zuquim 857.131-7 08/03/1963 jzuquim@prefeitura.sp.gov.brSim
18/10/2021 15:32:16 Eduarda Carolina Vaz 528567349 07/06/1995 eduardacarolvaz@gmail.comSim
18/10/2021 15:53:41 Anderson Fabricio dos Santos Junior38848777X 28/10/2002 anderson.fabricio@unifesp.brSim
18/10/2021 16:15:59 Romã Meirelles 382135908 10/12/1995 romameirelles@prefeitura.sp.gov.brSim
18/10/2021 18:02:03 Dayara Cardoso Moreira 508038716 28/05/1996 dayara.moreira@plan-international.orgSim
18/10/2021 18:50:33 limaferreirajoyce@gmail.com 367184370 16/03/1998 Limaferreirajoyce@gmail.com Sim
18/10/2021 19:14:25 César Henrique Pinheiro Do Nascimento381942624 14/11/2000 cesarhenque78@gmail.comSim
18/10/2021 21:40:11 Ana Beatriz da Silveira Pedreira 502611984 15/11/1996 ana.pedreira@plan-international.orgSim
19/10/2021 09:54:21 Fernando de Oliveira Pereira 812455 05/03/1980 fpereira@globo.com Sim
19/10/2021 14:37:26 Mylenna Souza Lirio 329324949 19/06/1989 mylenna.lirio@gmail.com Sim
19/10/2021 15:36:36 ana lucia 19580152888 24/12/1970 analuciasb@prefeitura.sp.gov.brSim
19/10/2021 18:19:04 Cleia Maria Ferreira Lima 847.265-3 04/09/1980 cleiaferreira@prefeitura.sp.gov.brSim
20/10/2021 12:52:57 Jéssica Lena de Souza Santos54.756.309-7 22/08/1999 lennaj09@gmail.com Sim
20/10/2021 13:29:35 Mateus Miguel Martins Silva 582228827 24/02/1999 martinssilva.mateus@gmail.comSim
22/10/2021 12:27:04 biologia.willian@gmail.com 8417211 03/02/1993 biologia.willian@gmail.comSim
22/10/2021 13:41:29 Ingrid 507678758 14/09/1996 ingrid.guzeloto@hotmail.comSim
23/10/2021 12:16:48 STEPHANIE FELICIO DA SILVA 49014829809 15/01/2000 stephaniefelicio2000@gmail.comSim
24/10/2021 21:12:22 Victória Bassan Mineto 39.200.147-0 31/01/1997 victoriabmineto@gmail.com Sim
26/10/2021 11:00:33 Claudete Dias 7778830 15/01/1982 cdias@prefeitura.sp.gov.brSim
26/10/2021 14:17:01 Isabela Alexandre Netto 481932380 04/11/1992 isabelaaexandrenetto@gmail.comSim
26/10/2021 17:12:50 Ugo Breyton 39440258-3 / SP 01/11/1995 ugobreyton@gmail.com Sim


