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ATA DA REUNIÃO

Atividade:
Reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude

Data: Hora: Local:
27/10/2021 17h00 - 18h45 Reunião Híbrida (Auditório

SMDHC e Plataforma
Teams)

Observação

Terceira Reunião Ordinária de 2021

Participantes

Sociedade Civil:
Willian Teófilo Viana - Trabalho e Renda, APEOESP (titular)
Mateus Miguel Martins - Cultura e Arte, UJB (titular)
Ugo Breyton - Zona Oeste, ParaTodos SP (titular)
Dyego Servolo - Entidade de Apoio - CCJ (suplente)
Phelipe Nunes - Juventude Negra, Uneafro Brasil (titular)
Égle Maite - Jovens Mulheres, JPT (suplente)
Guilherme Andrade - Inclusão Digital e Acesso às Novas Tecnologias, União Paulista dos
Estudantes Secundaristas (titular)
Ronaldo Vinicius - Zona Leste, Trem Cultural (titular)
Jéssica Lena - Diversidade Religiosa, Pastoral da Juventude (titular)
Bruno Liporaci - Movimento Estudantil, UEE SP (suplente)
Patrícia André - Saúde e Meio Ambiente, MOPA (suplente)
Victória Bassan - Arte e Cultura, UJB (suplente)
Tayná Wíne - Movimento Estudantil, UEE SP (titular)
Ana Júlia Tolentino - Moradia, UMM SP (titular)
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Guilherme Lamana - Entidade de Apoio, CIEDS (titular)
Isadora Falconi - Zona Oeste, ParaTodos SP (suplente)
Gustavo Teles - Mobilidade e Direito à Cidade, Movimento Acredito (suplente)
Ana Beatriz Pedreira - Zona Sul, Plan International (suplente)
Isabela Alexandre - Região Norte, JPT (titular)
Joyce Lima - Deficiência e Mobilidade Reduzida, Instituto Jô Clemente (suplente)

Poder Público:
Eduardo dos Anjos Barboza - SGM (suplente)
Romã Meirelles - SMVA (titular)
Cleberson Pereira - CMSP (titular)
Fernando Oliveira - SEME (suplente)
André Luiz Santos - SEHAB (suplente)
Claudete Dias Silva - SMDET (titular)
Ramirez Lopes - CPJ/SMDHC (titular)
Tatiana Shashike - SMSUB (titular)
Vittor Meiseinger - SME (titular)
Igor Pereira - Zona Leste/SMSUB (titular)
Isabel Cristina - CPIR/SMDHC (titular)

Convidadas(os):
Vitória Borges - CPJ/SMDHC (estagiária)
Bruna Iglesias - Departamento de Participação Social/SMDHC (estagiária)

Principais assuntos tratados

01. A 3ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude (CMDJ) teve

sua primeira chamada às 17h00 e começou às 17h30.
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02.Ramirez cumprimentou todos os presentes na reunião híbrida, mencionou os

presentes no auditório da SMDHC e agradeceu a presença de todos.

03.Então Ramirez passou para a apresentação na tela e leitura do Regimento Interno em

discussão, começando a leitura no artigo 16 conforme a leitura na última reunião.

04.Durante a leitura do artigo 18, Dyego Servolo perguntou se há determinação de qual

veículo de comunicação será usado para comunicar e justificar ausência nas reuniões.

E Ramirez respondeu que essa questão, na discussão do último mandato, ficou aberta

a interpretação e que poderia ser utilizado WhatsApp ou e-mail.

05.Willian Teófilo comentou que acreditava ser melhor centralizar o recebimento das

justificativas em apenas um meio de comunicação para melhor controle da mesa

diretora e das(os) conselheiras(os).

06.Isabela Alexandre pediu a palavra para discordar de Willian já que entendia que

centralizar o meio de comunicação burocratiza excessivamente o processo, e que da

forma em que está no Regimento em questão, ficaria melhor para as(os)

conselheiras(os).

07. Ana Beatriz complementou a fala de Isabela dizendo que com os compromissos do dia

a dia, a comunicação via WhatsApp fica mais dinâmica para as(os) conselheiras(os).

08.Ana Júlia pediu a palavra para sugerir que no formulário de assinatura de ata

houvesse uma pergunta sobre presença na reunião em questão e justificativa da falta,

nos casos em resposta negativa à presença.

09.Isabela concordou com a sugestão de Ana Júlia e acrescentou que, ainda sim,

acredita que os outros meios de comunicação devem ser válidos.

10.Ramirez pediu encaminhamento para votação e a maioria votou que seja usado o

formulário para comunicar e justificar faltas nas reuniões. Então, Ramirez fez a

alteração no artigo 18, incluindo o uso do formulário para justificativa de falta.
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11.Cleberson Pereira pediu a palavra para perguntar se há sanção à(ao) conselheira(o)

que falta às reuniões sem aviso prévio e Ramirez disse que sim e que as sanções

estão dispostas no Regime Interno em artigos abaixo.

12.Ramirez seguiu a leitura do Regimento Interno.

13.Durante a leitura do artigo 22, Ramirez comentou que ali está disposto sobre as

sanções, pergunta que foi feita por Cleberson.

14.Ana Beatriz perguntou se a exclusão disposta no artigo 22 faz referência à cadeira ou

a(o) conselheira(o) e Ramirez respondeu que faz referência à titularidade e não à

cadeira. Explicou que se a(o) titular não está presente na reunião, mas a(o) suplente

está, então não é considerado falta. Apenas se a representação da cadeira falta.

15. Guilherme Lamana comentou que considera importante que essa interpretação esteja

especificada no Regimento e Ramirez respondeu que antes de fazer a alteração, era

necessário verificar se já não havia exposto nos artigos seguintes.

16.Ramirez retomou a leitura do Regimento ainda no artigo 22.

17. Durante a leitura do parágrafo terceiro, William pediu a palavra para dizer que achava

importante que a especificação feita no parágrafo sobre os representantes do poder

público também fosse feita para os representantes da sociedade civil. Todos

concordaram.

18.Ramirez adicionou a especificação para os representantes da sociedade civil através

da criação de parágrafo quarto.

19.Guilherme Andrade perguntou se é permitido a alteração de conselheira(o) sem

infração prévia e Ramirez respondeu que sim, já que o mandato diz respeito à

entidade e é ela que delega quais serão as(os) representantes.

20.Dyego complementou dizendo que se a(o) representante se desligar da entidade,

automaticamente, ela(ele) não pode mais ser representante da entidade no Conselho.
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21.Terminada a leitura, foi feita a votação para aprovação do Regimento Interno. Todos

votaram a favor.

22.Guilherme Lamana perguntou como é a criação dos Grupos de Trabalho e Ramirez

respondeu que a criação passa por uma votação com aprovação mínima de maioria

simples.

23.Passando para os informes gerais da Coordenação, Ramirez disse que estão abertas

as inscrições para o Programa Bolsa Trabalho: Juventude, Trabalho e Fabricação

Digital, que seleciona 108 jovens entre 16 e 20 anos residentes do município de São

Paulo, que tenham renda per capita inferior a meio salário mínimo para formação em

fabricação digital nos FabLabs da cidade. Completou dizendo que esses jovens

recebem uma bolsa mensal de R$ 569,25 para custear o transporte e alimentação nos

três dias por semana da formação. Ramirez também alegou que irá enviar os detalhes

do Programa para que as(os) conselheiras(os) estejam a par do seu funcionamento.

24.Como segundo informe, Ramirez disse as(aos) conselheiras(os) que a Coordenação

está fechando uma parceria com o Instituto Federal em relação ao Programa Qualifica

Mais, que forma jovens empreendedores. O programa atende jovens que recebem o

Bolsa Família e que o programa vai disponibilizar uma ajuda de custo às(aos) jovens

aprovadas(os). Também será enviado os detalhes da parceria para conhecimento

das(os) conselheiras(os).

25.Como próximo informe, Ramirez passou a dizer que está em curso uma nova

propositura para o Plano Municipal da Juventude em parceria com a UNODC. A

parceria visa resultar em uma minuta de lei que esteja em consonância com a Agenda

2030. Em virtude disso, a UNODC quer marcar uma reunião com o Conselho no dia 11

de novembro para explicar o que é o novo Plano e como será mudado. Ramirez

também se comprometeu a enviar os detalhes da reunião via e-mail.
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26.Como último informe, Ramirez falou sobre a Pesquisa Juventudes e a Pandemia do

Coronavírus, que se trata de uma pesquisa municipal com as sensações das(os)

jovens sobre a pandemia e como afetou os aspectos de suas vidas. O resultado da

pesquisa será lançado dia 23 de novembro.

27. Encerrado os informes da Coordenação, Tayná Wine registrou que precisava se

ausentar da reunião e agradeceu a todas(os).

28.Joyce Lima pediu a palavra para registrar que não estava conseguindo registrar a

presença no chat.

29.Guilherme Lamana perguntou sobre a reunião do Mude com Elas que aconteceu no

dia 27 de outubro e se alguma conselheira(o) conseguiu participar.

30.Gustavo Teles explicou que o Mude com Elas convidou o Conselho para participar do

G4 na Câmara sobre mercado de trabalho para jovens mulheres negras e periféricas.

31.Ana Beatriz complementou dizendo que a Assembleia acontecerá no dia 04 de

novembro e que enviará o documento com maiores detalhes para todas(os).

32.Passando para as próximas pautas, Ramirez começou dizendo sobre a comunicação

do Conselho por redes sociais e, atualmente, tanto a Coordenação quanto o Conselho

não tem redes sociais administradas pela Secretaria, mas isso não as(os) impede de

criar páginas para o Conselho. Aproveitou também para dizer que há um e-mail

institucional do Conselho que está a cargo da Coordenação. E sobre a identidade

visual do Conselho que já existe.

33.Ana Júlia recomendou que fosse criado um Instagram para o Conselho para divulgar o

que é o Conselho, tendo em vista que é um meio dinâmico e altamente utilizado pelos

jovens.

34.Isabela complementou dizendo que além de usar a rede social para informar o que é

o Conselho, também pode funcionar como um canal de denúncia em que os jovens
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levem suas demandas de forma regional. Sugeriu também que houvesse um post fixo

para informar que ali também é um canal que recebe essas demandas.

35.Ana Beatriz opinou que deve ser feito de uma forma ampla para que abra um canal de

comunicação e debate entre os jovens e o Conselho.

36.Gustavo concordou e disse que acredita que assim será uma forma de democratizar o

acesso à informação.

37. Dyego pediu a palavra para lembrar do Observatório da Juventude da Zona Leste, em

que recebiam denúncias e as compilavam. Completou dizendo que achava uma boa

experiência para o Conselho se espelhar e que poderiam usar essas denúncias para

pensar políticas públicas e compilar as denúncias de violação dos direitos da

juventude, mas que para isso seria necessário que o recebimento dessas denúncias

resultasse numa ação concreta. Dyego também disse que para tanto, a Prefeitura

deveria disponibilizar meios para o recebimento das denúncias como mesas, telefones

e um e-mail para garantir a anonimidade das(os) jovens.

38. Ramirez esclareceu, então, que a Secretaria conta com uma ouvidoria que também

tem alguns pontos físicos em alguns Descomplica na cidade e propôs uma reunião

com o coordenador da ouvidoria para que as(os) conselheiros(as) entendessem

melhor o funcionamento e também pudessem dar outras sugestões.

39.Ramirez também propôs a criação de dois grupos de trabalho: o GT de comunicação e

um GT de valoração dos direitos ou defesa da juventude e pergunta se podemos fazer

uma votação rápida.

40.Dyego pediu a palavra para dizer que achava importante o uso dessas estruturas já

existentes, mas que elas devem ser usadas na perspectiva das juventudes, e além

disso, que é importante ter outras vias não institucionais.
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41.Ramirez respondeu que a função dos GTs é justamente fazer com que haja

encaminhamento para as questões para além da discussão em Plenário.

42.Ana Beatriz disse que é importante especificar melhor o segundo GT e Ramirez disse

que a proposta do segundo GT é tratar das denúncias.

43.Ana Beatriz disse que acha que um GT para as denúncias fica muito vago, pois

existem várias formas de violação de direitos.

44.Isabela complementou dizendo que o Conselho deveria receber denúncias somente de

violações em que poderiam dar alguma resposta.

45.Para fins de organização, Ramirez pediu para que houvesse a votação do GT de

comunicação e todos votaram a favor.

46.Ramirez pediu, então, oito nomes para compor o GT e as(os) seguintes

conselheiras(os) se inscrevem: Égle Maite, Ana Júlia, Mateus Miguel, Gustavo Teles e

Ramirez.

47. Guilherme Lamana pediu para que se estabelecesse um prazo e os objetivos do GT.

48.Ana Júlia opinou que um dos objetivos fosse promover o conselho e uma comunicação

mais acessível com a juventude.

49.Dyego perguntou se o mapeamento de equipamentos públicos entraria no GT de

comunicação e Guilherme Lamana respondeu que acreditava que não, mas que

também considerava o mapeamento muito importante, inclusive para estabelecer

parcerias.

50.Gustavo disse que achava interessante o trabalho de mapeamento, mas que a

Secretaria de Cultura já tem um trabalho muito forte com divulgação e que o

Programa Jovem Monitor Cultural já trabalha com isso.
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51.Joyce pediu a palavra para perguntar se todas(os) as(os) conselheiras(os) participam

do GT e Ramirez explicou que a ideia é restringir as(os) inscritas(os), para que mais

objetivamente se faça um plano de trabalho para ser discutido em Plenário.

52.Willian opinou que é importante delimitar que o mapeamento deve fazer parte de

outro GT, para dar objetividade e organizar os GTs.

53.Lamana pediu encaminhamento para fechar os GTs.

54.Ana Beatriz sugeriu que fechassem apenas o GT de comunicação e deixar o restante

para a próxima reunião.

55.Guilherme Lamana disse ser importante que na próxima reunião as(os)

conselheiras(os) já estivessem com propostas prontas.

56.Ramirez disse então que ficou como missão para a próxima reunião trazer propostas e

deixou como sugestão de pauta: criação de um GT sobre Violência dos Direitos da

Juventude, criação de um GT sobre Dados, Estatísticas e Mapeamento e de um GT de

Relações Institucionais.

57. Ronaldo Vinícius perguntou se poderia haver um GT sobre encontros do Conselho com

as juventudes. E Ramirez respondeu que sim, e que pode ser criado um GT de Ações

e Eventos e que poderiam ser propostas ideias para a próxima reunião.

58.Ramirez perguntou se poderiam fazer a próxima reunião na última semana de

novembro, de forma híbrida e fechar a data via formulário. Todos concordaram.

59.Ramirez agradece a presença e participação de todas(os) e as(os) parabeniza pela

aprovação do Regimento Interno.

60.A reunião foi encerrada às 18h45.
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Carimbo de data/hora Nome RG/RF Data de Nascimento E-mail Você participou da 3ª R.O.?Se não, por quê? Assino a ata da 3ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho Municipal de Juventude e concordo com o disposto acima. 
10/11/2021 11:33:39 Patrícia de Oliveira André 57380198-8 01/03/2003 patriciaoandre@hotmail.comSim . Sim
10/11/2021 11:45:19 Romã Meirelles 382135908 10/12/1995 romameirelles@prefeitura.sp.gov.brSim Participei da 3ª R.O. Sim
10/11/2021 12:01:50 Ramirez Augusto Lopes Tosta 8558272 21/09/1994 rtosta@prefeitura.sp.gov.brSim . Sim
10/11/2021 12:12:23 Joyce lima  ferreira 367184370 16/03/1998 limaferreirajoyce@gmail.comSim Eu participei da reunião Sim
10/11/2021 12:18:43 Isadora Falconi 531830391 04/11/1997 isadorafalconi123@gmail.comSim participei Sim
10/11/2021 12:23:08 Mateus Miguel Martins Silva 582228827 24/02/1999 martinssilva.mateus@gmail.comSim Participei Sim
10/11/2021 12:32:05 Joyce lima Ferreira 367184370 16/03/1998 limaferreirajoyce.com Sim Participei da reunião Sim
10/11/2021 13:09:40 Jéssica Lena de Souza Santos54.756.309-7 22/08/1999 lennaj09@gmail.com Sim . Sim
10/11/2021 13:49:05 Fernando de Oliveira Pereira 8124558 05/03/1980 fpereira@prefeitura.sp.gov.brSim Participei Sim
10/11/2021 14:11:21 Ugo Breyton Silva 39440258-3 01/11/1995 ugobreyton@gmail.com Sim . Sim
10/11/2021 16:06:23 Guilherme Lamana 528109807 01/11/1997 guilhermelamana.sp@cieds.org.brSim - Sim
10/11/2021 16:44:44 Ronaldo Vinicius 524037401 15/08/1998 Rone_gabriela@hotmail.com Sim . Sim
11/11/2021 11:04:00 Dyego Rafael Barbosa Servolo 634543672 10/07/1988 dservolo1@gmail.com Sim . Sim
11/11/2021 12:07:24 Cleberson Pereira 253147037 01/02/1975 cleberpereira@saopaulo.sp.leg.brSim Sim participei Sim
11/11/2021 16:02:42 Ana Lucia 19501877-1 24/12/1970 analuciasb@prefeitura.sp.gov.brNão incompatibilidade de horárioSim
12/11/2021 11:18:24 Célida Regina de Oliveira 517683-2 15/09/1955 croliveira@prefeitura.sp.gov.brNão Licença medica Não
14/11/2021 20:57:40 Guilherme Henrique de Andrade Leme 520326611 10/05/2004 guilherme.leme@gestaopublica.etc.brSim Participei Sim
16/11/2021 09:02:38 Pedro Varolo Vicente 37357647X 07/01/2000 pedro.vicente7@outlook.comNão Horário incompatível (pessoal) conforme respondido no formulário de consulta de datas, por motivos de escala trabalhista.Não
16/11/2021 16:33:29 Willian Teófilo Viana 8417211 03/02/1993 biologia.willian@gmail.comSim Não faltei Sim
16/11/2021 17:19:29 ANA MARIA ISIDORO 545.457.3 25/09/1963 amisidoro@prefeitura.sp.gov.brNão Incompatibilidade de horáriosSim
16/11/2021 17:34:48 Anderson Fabricio dos Santos Junior38848777X 28/10/2002 anderson.fabricio@unifesp.brNão Não tive tempo Sim
17/11/2021 02:13:14 Ana Júlia Tolentino de Abraão59165710-7 12/03/2001 abraaojulia66@gmail.comSim Sim, participei Sim
17/11/2021 11:01:01 Mylenna Souza Lirio 329324949 19/06/1989 mylenna.lirio@gmail.com Sim eu participei, cheguei atrasadaSim
17/11/2021 12:03:41 Ana Beatriz da Silveira Pedreira 502611984 15/11/1996 ana.pedreira@plan-international.orgSim . Sim
17/11/2021 13:54:55 Everton Ricardo d. dos Santos327062654/7568665 10/02/1982 ericardo@prefeitura.sp.gov.brNão Participação em reunião no próprio departamento de atuação. Reunião teve participação do Conselheiro suplente da SEME. Sim
17/11/2021 14:35:38 César henrique pinheiro do nascimento38194262-4 14/11/2000 cesarhenque78@gmail.comNão Compromisso com o trabalhoSim
18/11/2021 13:46:55 Nome social: Theo Silva / Nome de registro: Beatris Silva58.812.020-0 03/12/2003 beatris.silva@gestaopublica.etc.br Não No horário da respectiva reunião, eu me encontrava em aula.Sim
18/11/2021 13:47:22 Égle Maite Oliveira Lippi 483746496 18/07/1992 eglemlippi@gmail.com Sim Estava Sim
18/11/2021 13:48:28 Isabel Cristina da Silva Marcelino Vieira885222-7 28/07/1985 isabelvieira@prefeitura.sp.gov.brNão agenda da coordenação Sim
18/11/2021 16:25:27 Vitória Martins de Abreu Fonseca 500.824.328-48 29/06/2002 vm188873@gmail.com Não Estava em horário de trabalho Sim
18/11/2021 18:12:39 Adriana de Souza Lopes 380463465 19/06/1993 adrianadesouzalopes@outlook.comSim NDA Sim

http://limaferreirajoyce.com

