
 
 

Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude - CMDJ 

 
A Reunião teve início às 18h20 e contou com a presença das/os conselheiras/os: 
 
 
Fabio Silva – Presidente  
Fernanda Reis – Trabalho  
Sirlandia – Moradia  
Michele Guerra – SMSP Região Norte  
Ismael Chaves – SMPIR 
Mariangela S. Silva – SMDAS  
Alexandre Quintino – Região Sul  
Carlos Cleber – SEME 
Priscila Pâmela – Direito à Cidade  
Felipe de Araujo – SMDHC 
Bruna Tamires – Movimento Estudantil  
Brauner Geraldo – SMSP Região Centro  
Harika Maia – SMC  
Vanessa Correia – Entidade de Apoio  
Léa Marques – SDTE  
Jackson Zanellato – SMSP Região Leste  
João Paulo – Região Oeste  
 
Iniciamos a reunião com a leitura da ata da Última reunião (11/06/16), conforme disposto              
no art. 11 do regimento interno.  
 
Durante a leitura foram expostas as comissões e grupos de trabalhos criado na reunião              
do dia 11/06 as/os conselheiras/os descritos abaixo manifestaram interesse em integrar           
as seguintes comissões/GTs:  
 
 
Ismael Chaves – Comissões de Educação e Segurança e Combate a Violência;  
 
João Paulo – GT1  Proposta de Governo para Juventude;  
 
Michele Guerra – GT2 Formação. 
 
 
Após o termino da leitura da última ata, seguimos com as pautas apresentadas pelo              
presidente que foram:  

 

 



 
 
- Apresentação da Conselheira Léa Marques (que se tornou a titular da cadeira da               

SDTE) 
 
- Seminário de formação  
 
- Passe Livre para as/os Conselheiras/os 
 
- Reunião Extraordinária (Apresentação da proposta de construção do Plano          
Municipal da Juventude); 
 
- Data da próxima reunião ordinária do Conselho. 
 
- Apresentação da Conselheira Léa Marques (que se tornou a titular da cadeira da              
SDTE) 
 
- Léa Marques foi apresentada aos presentes e fez um breve relato sobre sua trajetória na                
ultima gestão no Conselho.  
 
- Seminário de formação  
 
Data: será apresentada pelo GT de Formação nas próximas reuniões. 
 
A Conselheira Léa Marques apresentou uma proposta de entrarmos em contato com a             
Escola do Parlamento e verificar a possibilidade de um representante dar uma formação             
sobre processo legislativo. 
 
Responsáveis pelo contato com a Escola do Parlamento: Léa e Felipe.  
 
 
- Passe Livre para as/os Conselheiras/os 
 
O Secretário executivo Felipe, ficou responsável por fazer contato com o poder público             
para tentar viabilizar o Passe livre para os Membros do CMDJ. Benéfico concedido aos              
membros do Conselho Participativo Municipal (CPM). 
 
O mesmo relatou que entrou em contato com representantes do poder público e foi              
informado que no caso do benefício concedido aos membros do CPM está previsto em lei.               
Sendo assim, o melhor caminho seria o conselho apresentar uma resolução com a             
demanda para o executivo após o término do processo eleitoral.  
 
 

 

 



 
- Reunião Extraordinária  
 
O Presidente Fábio Silva, convocou as/os conselheiras/os para reunião extraordinária de           
apresentação da proposta de construção do Plano Municipal de Juventude.  
 
Data: dia 06/07 
Horário: 18h00 
 
 
- Data da próxima reunião ordinária do Conselho 
 
Dia 16/07  
Horário: 10h00 
Local: SMDHC – Auditório  
 
 
 

São Paulo, 27 de junho de 2016 
 
 
 

 

 


