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Síntese de alguns momentos do Comitê, a construção do objetivo, papel, ações e primeiros 

participantes. 

Julho 2013 

O Plano Juventude Viva é apresentado em diferentes espaços da região de Campo Limpo e M´Boi 

Mirim, por representantes da SMDH e Coordenadoria da Juventude, aos coletivos, organizações, 

grupos, representações juvenis e pessoas que trabalham com jovens. 

A última apresentação acontece na Sociedade Stos Mártires com grande participação de 

representantes da sociedade civil e governo. Nesse encontro é formado a primeira comissão 

que vai dar início a formação do Comitê. 

                      

                

 

 Acontece a primeira reunião do grupo, sociedade civil e governo, na DRE Campo Limpo 

com o objetivo discutir a formação do Comitê Ampliado.  

Participantes: Rodrigo Ramos, Fabiana Ivo, Alania Cerqueira, Alan Benelli, Doni Araújo, Levi de 

Souza, Bruno Almeida, Fernanda Arantes, Gabriel Medina, Maria Adalgiza Pinto, Anderson 

Severiano, Maria Cecília Vaz. 

O grupo faz o levantamento das organizações representativas da região que trabalham com 

juventude e do poder público local:  

Sociedade Civil Organizada: ARCO, CDHEP, INFOREDES, PJI, REDE JUCA, RECID, Agencia Solano 

Trindade, Sociedade Santos Mártires, A BANCA, Circulo Palmarino  

Poderes Locais: DRE Campo Limpo, Coordenadoria de Saúde Regional, SMADS, Subprefeitura 

M´Boi Mirim, Subprefeitura Campo Limpo, Guarda Civil Municipal, Secretária Esporte, Secretária 

do Verde e Meio Ambiente, Secretária de Cultura, Secretária do Trabalho e Emprego 



Agosto 2013 

 Primeira reunião do Comitê da Sociedade Civil na Casa de Cultura de M´Boi Mirim. 

Participantes: Denise - Jovens Urbanos; Pedro - Casa do Zezinho; Alania- Macambira e RECID; 

Milena – CDHEP, Fabiana A BANCA e RECID; Alan – Fora de Frequência e RECID; Adalgiza – 

Jovens Urbanos; Doni – Sociedade Santos Mártires 

Primeiras ações pensadas sobre o mapeamento proposto no Plano e responsáveis: 

Referente ao Mapeamento territorial (indicativo de quem começará a pesquisa). 

 Escolas públicas que tenham Grêmios; indicativo: Alania e Adalgiza 

 Escolas públicas que estão inseridas na operação delegada; indicativo: Fabiana  

 Núcleos de ações de prevenção em torno da juventude; indicativo: Milena 

 Fóruns de Juventude? Já existe? Quem está a frente? Indicativo: Pedro 

 Fóruns de criança e adolescente? Onde estão? Quem está a frente? Indicativo: Denise 

 Equipamentos de garantia de direitos; indicativo: Milena 
 
As reuniões do Comitê Sociedade Civil passam a acontecer mensalmente em diferentes locais. 
 
 

Setembro 2013 

 Acontece a primeira reunião do Comitê Ampliado depois da indicação de sua 

composição. Na reunião é feita a apresentação do Plano às organizações locais, 

membros da sociedade civil e jovens de alguns CJ, no CEU Campo Limpo. Todos têm 

muita dificuldade de entender o Plano. 

 

 É criado o primeiro grupo de e-mail do Comitê da Sociedade Civil no Google. 

 

Outubro 2013 

 Em reunião do Comitê ampliado no CEU Paraisópolis começa a organização para o 

lançamento do Plano Juventude Viva na cidade, em outubro. 

 

 Lançamento do Plano Juventude Viva no CEU Casa Blanca com participação do prefeito 

representantes de várias secretarias e outras autoridades políticas, organizações sociais, 

jovens e adolescentes dos CJs e CCAs, estudantes e todos os membros do Comitê da 

Sociedade Civil. Na mesa de abertura teve a participação de um jovem representante 

do Comitê (Isaac). O Comitê participa da mobilização, mas muito pouco da organização, 

o descontentamento gerou uma carta das organizações participantes do Comitê, 

entregue a Coordenadoria da Juventude na reunião seguinte do Comitê Ampliado. 

Organizações convidadas pelo Comitê para o evento de lançamento: A Banca, Agência Solano 

Trindade, Arco Associação Beneficente, Associação de Moradores do Jardim Comercial e 

Adjacências, Bloco do Beco, Capão Cidadão, CDHEP, Arrastão, Jovens Urbanos /CENPEC, 

Núcleo de Jovens Políticos, PDA Sampa Sul, Sociedade Santos Mártires, União Popular de 

Mulheres, Circulo Palmarino 



   

 

Novembro 2013 

 O Comitê se reúne no CDHEP para começar a discutir seu papel, objetivo e prioridades. 

Definição do papel do comitê da sociedade civil: Articular atores sociais juvenis e que 

atuam com juventude (entidades, serviços públicos, lideranças, etc...), tendo em vista o 

dialogo sobre as necessidades, violação de direitos, ações de resistência de jovens para 

denunciar, monitorar e pautar políticas públicas de juventude, priorizar as formações de 

lideranças juvenis e publicizar informações sobre a juventude no âmbito territorial, 

municipal, estadual e nacional. 

Objetivo: Lutar contra o genocídio e outras formas de violência que afetam os jovens 

das periferias de SP. 
Definição de eixo de priorização: 

Eixo Tático  Estratégia 

 Eixo: Direito a diversidade e a 

igualdade (Racial e de Gênero). 

 Discutir e publicizar a violência contra jovens mulheres 

e jovens LGBTs. 

 Eixo: Direito á cidadania, 

participação social e política e a 

representação juvenil. 

 Incentivar monitoramento do CONJUVE e criação dos 

conselhos locais; 

 Eixo:  Direito á educação, 

profissionalização e trabalho.  

 Discutir e monitorar a profissionalização com o 

PRONATEC respeitando a demanda local; 

 Eixo:  Descriminalização das 

expressões culturais juvenis. 

 Direito a Cultura, comunicação e lazer com acesso aos 

editais e formação para suas escritas entre estes da SMC. 

 Garantir a implementação da Lei 10.639 nos espaços de 

escolarização formal e informal bem como acesso as 

bibliotecas comunitárias e as bibliotecas públicas em 

escolas buscando a sua atualização. 

 Eixo: Segurança pública e 

acesso a Justiça. 

 Modelo de segurança e papel dos agentes de segurança; 

 Qualificar as políticas públicas de MSE; 

 Denunciar a violência, publicizar, monitorar e buscar 

apoio as vítimas de violência policial. 

 Eixo: políticas públicas 

relacionadas à drogadição. 

 

 



                          

  

Dezembro 2013 

 Em reunião de avaliação, no CEDHEP, o grupo apresenta muitas dúvidas e a decisão é 

de continuar o debate, a denúncia da violação de direitos contra a juventude negra e 

pobre da periferia e a propor ações de fortalecimento da juventude. 

Janeiro 2014 

 Reunidos na União Popular de Mulheres o Comitê reflete sobre alguns eixos 
propostos em novembro para fomentar o planejamento. Membros do Comitê e 
convidados apresentam os temas para reflexão: 

                                                                               Políticas Públicas para Juventude (Gabriel) 
                                                                               Diversidade e Gênero (Anabela e Denis) 
                                                                               Raça (Alessandra) 
 
O planejamento propõe uma jornada temática com o objetivo de disseminar as 

reflexões sobre o Plano Juventude Viva com os temas dos direitos dos jovens garantidos 

no Estatuto da Juventude. 

TEMA SUGESTÃO DE 
DATA 

SUGESTÃO DE LOCAL RESPONSÁVEIS SUGESTÃO DE PARCEIROS 

1. Direito a Diversidade e a 
Igualdade e de Gênero. 

06 a 10 de 
outubro 

Centro de Defesa e 
Convivência da 
Mulher e Mulheres 
Vivas 

Denis, Anabela 
 

União Popular de Mulheres 
Agência Solano Trindade 

2. Direito a Educação 
Profissionalização e 
Trabalho 

08 a 12 de 
setembro 

EE Prof. João Silva Adalgiza, 
Gabriel, Thiago 

Programa Jovens Urbanos 
Ação Educativa 
Agência Solano Trindade 

3. Segurança Pública e 
Acesso à Justiça 

07 a 11 de julho 1 - Praça do Campo 
Limpo  
2 - Praça do Bow 

André, Patrícia MSE Campo Limpo 
Agência Solano Trindade 
CDHEP 

4. Direito a Cidadania 
Participação Social e 
Política e a Representação 
Juvenil 

07a 11 de abril  
 

CEU Vila do Sol Adalgiza, 
Gabriel 

Núcleo de Jovens Políticos 
Rede Juca 
Programa Jovens Urbanos 
Ação Educativa 

5. Políticas Públicas 
Relacionadas a Drogadição 

11 a 15 de 
agosto 

EE Jose Porphyrio 
da Paz 

Mariana, 
Rebeca, José 

Agência Solano Trindade 
CDHEP  

6. Direito a Identidade 
Étnico Racial 

1. 16 de maio,  
2. 10 a 14 de 
novembro 

1. Bloco do Beco, 
2. Sacolão das Artes 

Anabela, 
(Alessandra)  

Sacolão das Artes 
Coletivo Katu 

7. Descriminalização das 
Expressões Culturais 
Juvenis 

09 a 13 de 
junho 

CJ Estrela Nova (Doni) MSE Campo Limpo 
Companhia Decálogo Jalc 

 



   

 

Fevereiro 2014 

 Planejamento da Audiência Pública sobre o Orçamento do Plano Juventude Viva 

solicitado pelo Comitê. As reuniões de planejamento acontecem no Comitê Ampliado 

no Bloco do Beco e da Sociedade Civil na União Popular de Mulheres, além de muitos 

contatos por e-mail e telefone com a Coordenadoria da Juventude. Primeiro local 

planejado para a Audiência: Sacolão das Artes. 

Março 2014 

 A Audiência Pública, organizada pelo comitê, aconteceu no CDHEP com a participação 

de representantes das secretarias municipais, organizações sociais, coletivos jovens, 

grupos culturais e outras representações da sociedade civil. Representantes das 

secretarias apresentaram suas propostas dentro do orçamento e ouviram os 

questionamentos e sugestões dos participantes. 

                   

                     

                  

 



 Representante do CEU Casa Blanca, Sirlene, procura o Comitê em reunião no CDHEP e 

convida os membros a participarem da implementação do CEDH - Centro de Educação 

em Direitos Humanos do CEU Casa Blanca. Membros do Comitê passam a participar 

ativamente e compor o GT- Grupo de Trabalho. 

 

Abril 2014 

 O Comitê se reúne na Sociedade Stos Martires, reafirma seu papel e objetivo, define seu 

caráter e revê seu planejamento, surgem novas propostas: 

Comitê 

           O Comitê Juventude Viva Sociedade Civil da região de Campo Limpo e M´Boi Mirim, formado em 
julho de 2013 por representantes de organizações, coletivos, movimentos e grupos que lutam em defesa 
dos direitos da juventude, tem caráter Consultivo e Propositivo e tem assim definidos seu Papel e Objetivo: 

Objetivo 

Lutar contra o genocídio dos jovens negros e pobres da periferia de São Paulo. 

Definição do Papel do Comitê 

O Comitê Juventude Viva Sociedade Civil, região de Campo Limpo e M’Boi Mirim tem caráter Consultivo e 
Propositivo e tem como papel: 
Articular atores sociais que atuam com a juventude. 
Denunciar, monitorar, pautar e políticas públicas pra juventude. 
Priorizar a formação de atores jovens. 
Publicizar casos de violência contra a juventude. 
Lutar por políticas de memória da verdade e reparação ás vítimas de violência do Estado. 

 

Planejamento 

AÇÕES 

1. Mapear os bairros a serem priorizados na implantação de equipamentos públicos pra juventude 
e outras ações de políticas públicas do governo. 
- GT para definir critérios de prioridade para indicação dos bairros: Doni, Alania, Adalgiza. 

- Primeiros bairros indicados:  

Jd. Hosana, Jd. Capela, Vera Cruz, Chácara Bandeirante, Jd. Aracati, Bolonha. 

2. Criar grupos formativos com os jovens e com os membros do comitê para o processo construtivo 
de um Plano da Juventude da região. Na primeira fase escolher uma temática de interesse do 
grupo para se apropriar da proposta de orçamento do Juventude Viva e iniciar diálogo com as 
secretarias para esclarecer pontos que ficarem pouco claros e apresentar novas propostas. No 
segundo momento o grupo da continuidade a formação e construção do plano tendo como um 
dos referenciais o Estatuto da Juventude. 
TEMÁTICAS 

1. Educação 
2. Saude 
3. Esporte 
4. Assistência Social 
5. Cultura 
6. Serviços 
7. Transporte 
8. Segurança Urbana 
        Direitos Humanos e Combate ao Genocídio são temas transversais a todos os outros. 

3. Formar grupo com o Margens Clinicas, de 10 a 12 pessoas. 
- GT para definir perfil do grupo e indicações: Fabiana, Fernando, Gilson e Jaqueline. 

4. Publicizar sobre acontecimentos que envolvem a juventude com a versão real do fato. 



Mídias sugeridas:  Página do facebook do comitê,  Facebook do Mães de Maio, Blog Viramundo, 

GT -  José, Gilson, Diel. 

 

Junho 2014 

 O Comitê é procurado pela SMS- Secretaria Municipal da Saude para participar da 

organização de um Seminário com a participação dos gestores das UBS e jovens da 

região.  

 Inicio do Planejamento do Seminário que acontece em cinco encontros em junho e nos 

meses seguintes na Subprefeitura de M´Boi Mirim, CEU Casa Blanca e Bloco do Beco. O 

Comitê assume a mobilização para a composição da mesa de abertura formada por 

jovens e o convite a participação de outros jovens do território no evento.  

Setembro 2014 

 Realização do Seminário “Saúde Ampliada e suas diversas linguagens com a Juventude 

e trabalhadores da Saúde” 

O Seminário aconteceu no CEU Casa Blanca e contou com a participação de todo o Comitê que 

contribuiu com a organização e mobilização dos jovens participantes. Um membro do Comitê 

(Uvanderson) participou da mesa de abertura composta especialmente por representantes do 

governo dos setores da Saúde, Direitos Humanos e a Coordenadoria da Juventude. 

Jovens convidados para compor a mesa de trabalho apresentando suas experiências com a 

saude: Karina Ivo (Moradora do Jardim Ângela), Marcos Vinicius Martins Nascimento (Grupo 

de Skatista e usuário da UBS Cidade Ipava), Gilson Alves Garcia (Comitê da Sociedade Civil do 

Plano Juventude Viva) e Hayara Alves (Grupo Metamorfose do Rap), Marcio Bhering (Comitê 

Sociedade Civil). 

Os jovens, em sua fala, apresentaram os diversos problemas enfrentados no atendimento dos 

serviços de saúde. Reunidos em grupo, momento organizado pela Aline do Periferia em 

Movimento, gestores das UBS, jovens e outros participantes dialogaram sobre a saúde e fizeram 

propostas. Durante o evento houve apresentação do Grupo Quereres.  

       

    



 

 

Outubro 2014 

 Semana de Sensibilização do Centro de Educação em Direitos Humanos. 

Participação de representantes do Comitê no GT do CEDH e em toda organização dos eventos, 

na composição da mesa de abertura (Marcio), na mobilização dos grupos culturais e na 

realização e mobilização do Encontro da Juventude com a participação de jovens artistas, 

estudantes e jovens de CJs.  

Apresentações culturais do Encontro da Juventude (30/10) 

Mtf - Metamorfose do RAP 

EMEF Teresa Margarida da Silva e Horta  

Ballet Ritmo - ONG Conviver é Viver 

Cia EROS de Teatro 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 



 

 

Novembro 2014 

 Participação de representante do Comitê (Adalgiza) na Comissão de avaliação dos 

projetos das organizações sociais do edital do Plano Juventude Viva.Participação de 

membros do Comitê e Articuladores do Juventude Viva na Semana da Consciência 

Negra na EMEF Jornalista Millôr Fernandes.  

2 

                  

 

O Comitê durante esse período amadureceu o debate sobre a juventude da periferia, percebeu 

muitas de suas limitações, especialmente com as muitas ações planejadas e não concretizadas, 

e algumas das fragilidades do Plano Juventude Viva. Manteve contato com muitos grupos, 

coletivos, organizações e representantes do poder público local e sempre em diálogo com a 

Coordenadoria da Juventude. Com a entrada dos Articuladores no Plano espera-se potencializar 

o Comitê que segue aberto a participação de novos membros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuição de Maria Adalgiza Pinto  

Articuladora Regional do Programa Jovens Urbanos – Cenpec 

2013/2014 

 


