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IPJ NO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE
O IPJ – Instituto Paulista de Juventude – é candidato para a cadeira de “Entidade de Apoio”
ao Conselho Municipal de Juventude da cidade de São Paulo que terá eleições no próximo dia 07 de
junho de 2009, no Parque da Juventude.
Em seus 5 anos de atuação junto a grupos juvenis na cidade de São Paulo, o IPJ se constituiu
como um centro de formação que tem por objetivo contribuir com o processo de construção de
políticas públicas para a juventude através de cursos voltados para a cidadania, ações culturais de
ampliação de repertório e capacitação técnica para lideranças juvenis. Dentre esta formação técnica está
a preparação de agentes para a intervenção no acompanhamento e elaboração de políticas voltadas para
os jovens. Por meio de parcerias locais, realiza diversas atividades, sobretudo em regiões periféricas da
metrópole paulistana.
O Conselho Municipal de Juventude é um importante espaço de elaboração, fiscalização e
acompanhamento das políticas públicas voltadas para a juventude na cidade. Compreender questões
que compõem o universo juvenil e propor ações a partir de suas demandas ainda é um desafio para o
poder público em suas diversas instâncias. Isso amplia a responsabilidade da sociedade civil quanto a
sua representação neste espaço.
O IPJ participou ativamente do recente processo de discussão das políticas públicas de
juventude que vem ganhando a agenda governamental no município e em todo o país. Esteve em
sintonia com as reflexões promovidas pelo Projeto Juventude do Instituto Cidadania, as deliberações da
comissão especial de juventude (do Congresso e da Câmara Municipal), as ações do CONJUVE –
conselho nacional de juventude, as resoluções da conferência nacional de juventude, os passos do GT
de juventude do Movimento Nossa São Paulo, sempre em parceria com outras organizações da
sociedade civil que partilham da concepção de juventude como sujeito de direito.
A participação do IPJ neste Conselho se dará por meio da representação de Renato Souza, um
dos coordenadores do Instituto e que, de perto, acompanhou todo este processo. Ele mora e coordena
projetos de formação de jovens em Guaianases, zona leste da cidade, e faz mestrado sobre o tema da
juventude e participação na cidade de São Paulo.
Juntamente com a sua candidatura, o IPJ apóia a PJ - Pastoral da Juventude - como candidata à
cadeira do segmento “Diversidade Religiosa”, através da representação do Alex Piero, um dos
coordenadores da PJ da Arquidiocese de São Paulo. O IPJ é formado por lideranças provenientes da
Pastoral da Juventude e muito do acúmulo que tem é originário das ações desenvolvidas na PJ.
Nesse sentido, convocamos os grupos, entidades, pessoas que conhecem o nosso trabalho para
apoiar e divulgar nossa candidatura! Acreditamos na força de mobilização da nossa rede e contamos
com a participação de todas e todos neste mutirão!!! Para participar do processo de eleição do Conselho
Municipal de Juventude é necessário se inscrever antecipadamente até o dia 25 de maio de 2009
(segunda –feira) através da página: www.prefeitura.sp.gov.br/juventude
Para qualificar nossa candidatura ao Conselho Municipal de Juventude, realizaremos uma
discussão no DIA 23 DE MAIO, das 14:00 ás 17:00 na sede do IPJ na Av. Celso Garcia, 3770 – sala
24 – próximo ao metrô Tatuapé (esquina com a rua Tuiuti). Contamos com a sua presença!
IPJ – INSTITUTO PAULISTA DE JUVENTUDE

