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ATA DA REUNIÃO

Atividade:
Reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude

Data: Hora: Local:
25/03/2021 09h15 - 10h30 Plataforma Microsoft Teams

(reunião remota)

Observação
Quarta 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)
Ana Júlia - Deficiência e Mobilidade Reduzida, APAE-SP (suplente).
Pedro Souza - Cadeira de Diversidade Religiosa, Pastoral da Juventude (titular)

Poder Público:
Ramirez Augusto Lopes Tosta – SMDHC, CPJ (titular)
Fernando de Oliveira Pereira - SEME (suplente)
Fernando Marques - SMSUB (titular)
Flávia Fernandes - SMC (titular)
Pedro Cardoso Smith - SVMA (titular)

Convidadas(os):
Mônica - Instituto Jô Clemente
Sayane Chaves - SMDHC, CPJ (estagiária)
Vitória Borges - SMDHC, CPJ (estagiária)

Rua Líbero Badaró, 119, 5º andar – Centro – CEP 01009-000 – São Paulo - Tel.: (11) 3113-9730



Conselho Municipal dos Direitos da Juventude - CMDJ

4ª Reunião Extraordinária de 2021

Principais assuntos tratados

01.A 4ª Reunião Extraordinária de 2021 do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude

(CMDJ) teve a sua primeira chamada às 09:15 e iniciou às 09:20.

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.Ramirez iniciou com informes sobre as reuniões semanais da Comissão Eleitoral.

Informou, também, sobre mudanças na Coordenação de Juventude que inclui a

rotatividade das estagiárias no acompanhamento do Conselho e admissão do novo

Assessor Técnico, Eduardo Martinelli.

04.Gabriela Macedo, Presidente do Conselho, deu início aos assuntos da pauta da

presente reunião. Fez a leitura do relatório do presente mandato referente à avaliação

dos projetos da Coordenação de Juventude. Lembrou que os critérios da comissão de

relatoria foram: público alvo, número de beneficiários, orçamento, forma de

funcionamento, resultados, duração, análise do CMDJ e observações.

05.Gabriela perpassou a leitura por cada projeto. O CMDJ analisou sobre o Don@ do meu

trampo que apesar de ter tido 39 inscritos, apenas 12 marcas foram criadas. Foi

sugerido, então, mapear o engajamento, acompanhar por 1 ano as empresas abertas

e manter turmas pequenas; Sobre o Embaixadores da Juventude o CMDJ analisou

como um ótimo programa que deve se tornar uma política pública, com foco em

comunidades indígenas e promoção da integração. Também foi dado como sugestão
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que a proficiência na língua inglesa não seja um pré-requisito, além de

acompanhamento e fortalecimento das ONG’S criadas. Foi apontado falha de

comunicação nas discussões de alguns temas sociais no programa. Sobre o Bolsa

Trabalho, o CMDJ avaliou que o programa é muito bom, porém apontaram que há

poucos negros na área de tecnologia e sugeriram novos temas na grade de matérias

ofertadas. Aconselhou o aumento de vagas sem reduzir o valor da bolsa e não

restringir-se a tecnologia, sugerindo parceria com universidades. Sobre a Conferência

Municipal de Juventude, o CMDJ citou o contexto desfavorável da época de realização

devido coincidir com a data do ENEM, o que prejudicou a participação de grande parte

dos jovens. Foi elogiada a metodologia própria e importância de pré-conferências para

o futuro a fim de garantir maior participação futura, e além, também, de ampliar a

participação de PCD 's.

06.Ramirez sugeriu incluir a Semana da Juventude no documento de avaliação, cuja

responsabilidade fica a cargo da CPJ em redigir o mesmo. Gabriela concordou e

propôs também uma discussão sobre a semana da juventude na próxima reunião, no

qual todos concordaram.

07.Thais Braga fez uma observação sobre o relatório a respeito do Programa Bolsa

Trabalho, em que especifica que a análise foi feita de uma turma já finalizada e que

isso deve ser identificado no documento. Gabriela concordou com o apontamento de

Thais e reforçou que a turma analisada deve ser especificada para melhor

compreensão do relatório.

08.Gabriela pediu que antes do encerramento da relatoria, fosse enviado o documento

para todas(os) as(os) conselheiras(os) não presentes nesta reunião para que

também opinem e validem a avaliação.
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09.Gabriela deu continuidade aos assuntos da pauta da reunião. Sobre a Comissão

Eleitoral informou a indicação de Marco Martins, líder estadual do movimento Acredito

(meio ambiente), para representante da Sociedade Civil, juntando-se aos nomes

indicados em reunião anterior do CMDJ. Informou, também, sobre a reunião da

Comissão com a equipe do Governo Aberto para apresentação da plataforma

Participa+ em que são realizadas consultas e participação pública para votação online.

Pela existência de alguns detalhes técnicos ainda vai ser discutido internamente a

viabilidade do uso da mesma para eleições do próximo mandato do CMDJ. Gabriela

relembrou que a previsão de eleição é até junho de 2021 e incentivou a continuidade

do trabalho atual e o engajamento dos movimentos para os próximos mandatos.

Ramirez concordou e reforçou que a Participa+ poderá ser usada, também, para

outros mecanismos de participação social.

10.Por fim, Gabriela anunciou a saída da conselheira Maria Auxiliadora em decorrência de

sua aposentadoria, e recordou sua trajetória e todas as suas contribuições para a

garantia dos direitos das juventude, com sua participação ativa e sempre querida por

todas(os).

11.A próxima reunião do Conselho ficou agendada para o dia 22/04, às 09h00, com a

pauta de discussão sobre a Semana da Juventude e aprovação final do relatório.

12.A reunião foi encerrada às 10h10.

*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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