
Conselho Municipal dos Direitos da Juventude - CMDJ

7ª Reunião Ordinária de 2022

__________________________________________________________________

ATA DA REUNIÃO

Atividade:
Reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude

Data: Hora: Local:
29/03/2022 19h00 - 20h40 Plataforma Microsoft Teams

(reunião remota)

Observação

Sétima Reunião Ordinária de 2022

Participantes

Sociedade Civil:
Joyce Lima -  Deficiência e Mobilidade Reduzida, Instituto Jô Clemente (suplente)
Pedro Vicente - Diversidade Religiosa, Pastoral da Juventude (Suplente)
Guilherme Lamana - Entidade de Apoio, CIEDS (titular)

Mayra Polizel - Entidade de Apoio, CIEDS (suplente)
Ana Beatriz Pedreira - Zona Sul, Plan International (suplente)
Nathália Fernandes - Esporte e Lazer, JPSDB (titular)
César Henrique - Esporte e Lazer, JPSDB (suplente)
Caroline Rocha - Cultura e Arte, UJB (suplente)
Theo Silva - Inclusão Digital e Acesso às Novas Tecnologias, UPES (suplente)
Jéssica Lena - Diversidade Religiosa, Pastoral da Juventude (titular)
Ugo Breyton - Zona Oeste, ParaTodos SP (titular)
Anderson Fabricio - Saúde e Meio Ambiente, MOPA (titular)
Mateus Miguel - Cultura e Arte, UJB (titular)
Égle Maite - Jovens Mulheres, JPT Sampa (suplente)
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Poder Público:
Romã Meirelles - SMVA (titular)

Isabel Cristina - CPIR (titular)
João Lindolfo - SMT (titular)
Cleberson Pereira- CMSP (titular)
Vania Cristiane - SEHAB (titular)
Ramirez Lopes - CPJ/SMDHC (titular)

Convidadas(os):
Vitória Borges - CPJ/SMDHC (estagiária)
Edoarda Loureiro - CPJ/SMDHC
Felipe Gonzalez - 1 Milhão de Oportunidades/UNICEF

Principais assuntos tratados

01. A 7ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude (CMDJ) teve

sua primeira chamada às 18h40 e começou às 19h10.

02.Ramirez agradeceu a presença de todos e pediu para que registrassem sua presença

no chat como de costume.

03.Ramirez apresentou Felipe Gonzalez, representante oficial da UNICEF na iniciativa 1

Milhão de Oportunidades e explicou que o convite para participar da reunião foi feito

com a intenção de apresentar a iniciativa da UNICEF que está em consonância com as

necessidades das juventudes de São Paulo.

04.Ramirez passou a palavra para Felipe.

05.Felipe desejou uma boa noite a todos e agradeceu o convite feito pela Coordenação

de Políticas para a Juventude. Felipe disse que a apresentação da 1 Milhão de

Oportunidades levaria em torno de 20 minutos e que ao final da apresentação ele
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mostraria, com exclusividade, a nova plataforma desenvolvida pela 1 Milhão de

Oportunidades que será lançada daqui há algumas semanas.

06.Felipe deu início à apresentação.

07. Após a apresentação Felipe e Ramirez abriram para as perguntas.

08.Vânia Cristiane pediu para que quando a plataforma fosse lançada o link fosse

enviado para as(os) conselheiras(os) para que pudessem fazer uma divulgação, já que

muitos deles trabalham diretamente com a comunidade. Felipe respondeu que

enviaria e também se dispôs a marcar uma reunião para explicar para as(os)

conselheiras(os) como usar a plataforma.

09.Ramirez perguntou se organizações, como as do Conselho, podem fazer adesão a 1

Mio e Felipe respondeu que sim, e que inclusive é uma das metas da 1 Mio trazer

organizações para fazer parte. Felipe completou dizendo que o processo de adesão

passa pela assinatura de um termo de adesão e análise de cada caso.

10.Ramirez informou as(aos) conselheiras(os) que a própria Coordenação está

trabalhando um processo de pactuação com a 1 Mio e recomendou que as entidades

das(os) conselheiras(os) analisassem a possibilidade de adesão ao 1 Mio.

11.Ramirez perguntou a Felipe se seria possível enviar a apresentação para as(os)

conselheiras(os) e Felipe respondeu que além da apresentação, enviaria também

outros materiais da 1 Mio como vídeos e guias.

12.Felipe aproveitou para endossar o pedido de que as entidades considerassem a

adesão a 1 Mio, já que elas atuam diretamente com as juventudes de São Paulo.

13.João Lindolfo perguntou se há um detalhamento dos eixos programáticos e Felipe

respondeu que os eixos estão na apresentação que será enviada para todas(os), mas

que o foco principal é estabelecer conexões para pensar diagnósticos territoriais para

aplicação.
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14.Ramirez perguntou se para começar o processo de adesão os interessados precisam

ser CNPJ ou se coletivos também poderiam aderir a 1 Mio e Felipe explicou que

preferencialmente sim, mas que cada caso era estudado para avaliar as formas de

adesão.

15.Felipe perguntou se havia mais alguma dúvida ou comentário e ninguém se

pronunciou.

16.Felipe agradeceu a todas(os) pela atenção e Ramirez agradeceu à Felipe pela

presença e disposição, e completou dizendo que faria a ponte entre ele e as(os)

conselheiras(os).

17. Antes de passar para os informes gerais, Ramirez apresentou Edoarda Loureiro, nova

funcionária da Coordenação. Ramirez explicou que Edoarda tem vasta experiência

com juventude, já tendo atuado na Secretaria Municipal da Juventude de Fortaleza. E

disse, também, que Edoarda acompanhará o Conselho.

18.Por conta de problemas técnicos, Edoarda não conseguiu se comunicar com as(os)

conselheiras(os) na reunião.

19.Como próxima pauta de reunião, Ramirez passou a palavra para Mateus Miguel para

que atualizasse a todas(os) sobre os novos encaminhamentos do GT de

Comunicação.

20.Mateus explicou que as(os) integrantes do GT se dividiram por redes sociais para

fazer pesquisas sobre as utilidades de cada uma e através disso entenderam que o

Instagram alcança mais o público jovem do que o Facebook. Também chegaram à

conclusão de que o TikTok e o Twitter são boas opções de redes sociais para o

Conselho. No caso do TikTok os conteúdos seriam inspirados no perfil da Câmara e o

Twitter seria para postar atualizações rápidas e notícias.
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21.Mateus também informou que uma das ideias do GT foi criar um conteúdo para as

redes sociais é criar uma campanha de incentivo para que os jovens tirem seus títulos

de eleitor, já que é um assunto importante e atual. E assim pretendem trabalhar,

pensando nas tendências da atualidade.

22.Por fim, Mateus pediu que as(os) conselheiras(os) apoiassem as redes sociais do

Conselho e sigam as redes.

23.Egle Maite pediu a palavra e disse que uma das ideias é apresentar as cadeiras do

Conselho nas redes sociais.

24.Guilherme Lamana pediu que o GT de Comunicação coloque o mapa feito pelo GT de

Dados, Estatísticas e Mapeamento para que também engaje os jovens. E Egle

respondeu que podem sim publicar e aproveitou para pedir que o Ramirez envie os

logos do Conselho em alta resolução.

25.Ramirez respondeu que enviaria os logos e também sugeriu que os posts nas páginas

do Conselho fossem de encontro com os posts da Coordenação na página da

Secretaria. Dessa forma, os perfis estariam em sintonia e vão remeter sempre aos

links oficiais do site da Coordenação.

26.Romã Meirelles pediu a palavra para atualizar as(os) conselheiras(os) sobre o GT de

Relações Institucionais.

27. Ramirez disse que na próxima semana haverá uma reunião com a secretária de

Cultura, Aline Torres, para conversar sobre a Semana das Juventudes e que está em

consonância com o GT de Relações Institucionais.

28.Romã perguntou se seria uma reunião aberta e Ramirez respondeu que não, já que a

ideia é saber como a Secretaria de Cultura pode auxiliar com a Semana das

Juventudes, e além disso, haverá outras pautas. Ramirez também aproveitou para

pedir que os outros GTs auxiliassem no planejamento da Semana das Juventudes.
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29.Passando para os informes da Coordenação, Ramirez começou atualizando as(os)

conselheiras(os) sobre o Programa Qualifica Mais, que está com inscrições abertas, e

que as turmas abertas no momento são em: Pirituba, Capela do Socorro, São Miguel

e Itaim Paulista. Ramirez também lembrou que o Programa garante uma ajuda de

custo de R$15,00 e é para jovens inscritos no CadÚnico. Devido às baixas inscrições,

Ramirez pediu a ajuda do Conselho para divulgação e mobilização das juventudes.

30.Como segundo informe, Ramirez comentou sobre o Programa Bolsa Jovem que está

com inscrições abertas. O Programa oferece uma bolsa aos jovens e é inteiramente

online.

31.Ramirez se dispôs a enviar os links de divulgação dos programas citados e pediu que

as(os) conselheiras(os) ajudassem na mobilização de jovens.

32.Vânia perguntou quais os prazos de inscrição e Ramirez respondeu que o Qualifica

Mais está com inscrições abertas até o dia 03 de abril, com possibilidade de

prorrogação.

33.Guilherme Lamana sugeriu que fosse enviado um compilado com todos links de

oportunidades para que seja publicado pelo GT de Comunicação.

34.Egle e Mateus aceitaram e apoiaram a ideia.

35.Ramirez disse que poderiam usar o mesmo modelo de divulgação do Goyn SP e

Guilherme enviou o modelo no chat da reunião.

36.Como último informe, Ramirez atualizou as(os) conselheiras(os) sobre o Programa

Food Wave, cujo recurso foi entregue e as atividades terão início na semana seguinte.

Ramirez também disse que em breve traria mais detalhes sobre o Programa.

37. Mayra Polizel pediu a palavra para informar que o CIEDS está com oportunidades de

formação no espaço Teia localizado no centro da cidade e pediu ajuda para que o
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Conselho também divulgue. Além disso, Mayra explicou o que são os Teias e colocou

a disposição o espaço que serve também para coworking.

38.Ramirez então que o Conselho deve avançar nas questões de comunicação e

divulgação de oportunidades e aproveitou para reforçar a ideia de adesão ao 1 Milhão

de Oportunidades.

39.Ramirez sugeriu que a próxima reunião aconteça na última semana de abril e

todas(os) concordaram.

40.Joyce Lima perguntou se as reuniões voltariam a ser presencial e Ramirez disse que

há essa possibilidade, e perguntou o que a maioria deseja.

41.No chat, a maioria se posicionou com a preferência das reuniões híbridas.

42.Vânia sugeriu que fosse feito um formulário para coletar as preferências de modelo

de reunião e Ramirez disse que é possível.

43.Finalizando a reunião, Ramirez se comprometeu a enviar o formulário de preferência

de modo de reunião e o de consulta de data para próxima reunião.

44.Ramirez agradeceu a presença de todos.

45.A reunião foi encerrada às 20h40.
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