Ata da Audiência Pública para discutir a importância das Políticas Públicas para
a Juventude de Maceió.

Aos (14) quatorze dias do mês de agosto do ano de 2017, às (15h) quinze
horas sob a Presidência e Propositura da vereadora Tereza Nelma, reuniu
– se a Câmara Municipal de Maceió, situada a Praça Marechal Deodoro da
Fonseca, número 376 (trezentos e setenta e seis), nesta Capital para
discutir a importância das políticas públicas para a juventude de Maceió. A
senhora Presidente convidou para compor a mesa dos trabalhos os
senhores: vereador José Márcio Filho. Rita Tenório – Prefeita de Chã
Preta. Francisco Tenório – Deputado Estadual por Alagoas. Olívia
Tenório – Secretária Adjunta de Políticas para a juventude. Juliana
Vegetti – Representando o Prefeito de Maceió Rui Palmeira. Juliana
Ivo – Representando a Secretaria Nacional da Juventude. Adriana
Toledo – Assistência Especializada nas Políticas Públicas. Luiza de
Sá Leitão – Representando o UNICEF. Regiane Olegário – Conselheira
Tutelar da II região. Após, solicitou a todos para em posição de respeito
ouvir a execução do Hino Nacional tocado pelo grupo ‘‘Junto somos mais’’
formado por estudantes da Escola Municipal Dom Helder Câmara.
Registrou as presenças de representantes de entidades e instituições,
passando a lê em tribuna a sua fala referente à importância da juventude
para sociedade como também o objetivo dessa audiência. Facultada a
palavra para os membros da Mesa Diretora fizeram uso os senhores:
Luiza de Sá Leitão – Representando o UNICEF – apresentou slide sobre
a Plataforma dos Centros Urbanos onde é realizado um trabalho com
jovens em Maceió com idade entre quinze a dezoito anos destacando:
ciclo 2013 – 2016. Apresentação de um vídeo com depoimentos de
mães que perderam seus filhos vítimas de violência. Mapa com
registro das capitais onde a plataforma atua e o que pensa. As quatro
agendas prioritárias. Contribuições temáticas do UNICEF. Aplicativo
do UNICEF/ Proteja Brasil. U- Report / aplicativo para participação dos
jovens junto ao UNICEF. Percentual de nascidos vivos de mulheres
com idade entre quinze a dezenove anos. Taxa de homicídios de

adolescentes entre quinze e dezenove anos. Taxa de distorção de
idade – série. O desafio da universalização da educação básica que
ainda não está superado e os desafios dos adolescentes de quinze a
dezessete anos fora da escola. A seguir, Olívia Tenório – Secretária
Adjunta da Secretaria Especial de Políticas Públicas para a Juventude
– apresentou slide intitulado ‘’o que é ser jovem’’ destacando e tecendo
explicações sobre: o contexto da juventude brasileira. Índice dos
maiores problemas enfrentados pelos jovens. Princípios e diretrizes
das políticas públicas de juventude. Marco Legal: Emenda
constitucional 65; plano nacional da juventude e estatuto da
juventude. Participação da sociedade na formulação no
desenvolvimento e no acompanhamento das políticas públicas para
os jovens. Desafios a exemplo do acesso no mercado de trabalho,
cultura, esportes e lazer. Eixos de atuação e o apoio dos parceiros:
Kascão, Câmara Municipal de Maceió e outros. Após, Francisco
Tenório – Deputado Estadual – parabenizou o Prefeito Rui Palmeira pela
iniciativa de criar a secretaria da juventude após reconhecer a necessidade
de políticas públicas para os jovens e convidou o UNICEF para apresentar
na Assembleia Legislativa os números mostrados aqui. Falou da ausência
de políticas para o uso de drogas onde com isso o consumo passa a ser
permitido e sugere um trabalho nas escolas mostrando o quanto a droga é
nociva. A senhora Presidente reiterou a sugestão para a senhora Juliana
Ivo levar essa discussão também para a Assembleia Legislativa. Passada
a palavra para a sociedade civil organizada apresentar as suas
reinvindicações fizeram uso os senhores: Denílson Amorim (membro do
programa jovem aprendiz da Associação Pestalozzi de Maceió) e
Rubiane (coordenadora do programa jovem aprendiz da Associação
Pestalozzi de Maceió). A senhora Presidente solicitou o apoio das
empresas para os cadeirantes e passou a palavra para os membros da
mesa diretora fazer as suas considerações finais. Na sequência convidou
a todos para em posição de respeito ouvir a execução do Hino da cidade
de Maceió dando por encerrada a audiência e agradecendo a presença de
todos. Maceió, 14 de agosto de 2017. Maria Jairivane Sena da Silva Redatora de Atas e Debates.

