
 
 

Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude - CMDJ 

 
A Reunião teve início às 10h14 e contou com a presença das/os conselheiras/os: 
 
Fabio Silva – Presidente 
Ismael Chaves – SMPIR 
Wellington de Melo – Deficientes e mobilidade reduzida 
Carlos Kleber  - SEME 
Victor Amatucci –  Inclusão Digital 
Sirlandia – Moradia 
Otávio Caiuby – Movimento Estudantil 
Michele Tavares – SMSP/ Região Norte 
Jackson Zanellato – SMSP/ Região Leste 
Felipe de Araujo – SMDHC 
Joseane do Nascimento  - SMSP/Região Sul 
 
 
Pauta: 
 
- Plano Municipal de Juventude; 
- Informes. 

- Seminário 
 
 
Plano Municipal de Juventude 
 
Fábio Silva deu início aos trabalhos com uma apresentação em Power point sobre a              
metodologia que será adotada na construção da proposta do Plano Municipal de            
Juventude. (documento anexado) 
 
Após o término da exposição, foi feita a leitura do Guia de orientações para a construção                
do Plano. O Conselheiro Vitor Amatucci solicitou que fosse incluso ao item Desafios e              
Oportunidades a criação de vagas em creches para mães jovens. 
 
 
A 3º Conferência Municipal de Juventude, será um dos subsídios que o CMDJ utilizará              
para a construção do plano. Com isso, as/os presentes optaram por utilizar os seguintes              
eixos como base: 

 

 



 
 

1. Emancipação e autonomia juvenil (Coordenação do Eixo: Fernanda, Sirlândia); 
2. Bem estar Juvenil (Coordenação do eixo Nathalia, Carlos); 
3. Desenvolvimento da cidadania e organização juvenil (Coordenação do eixo         

Otavio); 
4. Apoio a criatividade juvenil ( Coordenação do eixo:Victor); 
5. Reconhecimentos das diversidades (Coordenação do eixo: Wellington, Ismael,        

Ciara, Mylenna, Jackson); 
6. Combate a violência e toda forma de opressão ( Coordenação do eixo Victor,             

Jackson, Ismael). 
 
 
Foram encaminhadas as seguintes datas: 
 
Encontro dos Setoriais/Cadeiras do Conselho - Deve-se alimentar uma base de dados            
compilados do presencial até dois dias depois do encontro. Data Limite 27/07; 
 
Encontro Intersetorial via Hangout – 30/07; 
 
Apresentação prévia da proposta do Conselho para o PMJ: 06/08. 
 
 
Fábio pediu para a Secretaria Executiva verificar a disponibilidade de transmissão ao vivo             
para esta atividade. 
 
 
Seminário – devido a urgência da entrega da proposta do PMJ, as/os presentes             
chegaram ao consenso de debater esta pauta na próxima reunião do CMDJ. 
 
 
Próxima Reunião do Conselho – 06/08. 
  
 
 

São Paulo, 16 de julho de 2016. 
 

 

 


