
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Eixo I – Direito à cidadania, à participação social e política e a representação juvenil, sendo 
elaboradas e aprovadas as seguintes propostas: Criar a Secretaria Municipal da Juventude com 
acesso a recursos humanos e financeiros; Criar canais de articulação entre a coordenadoria 
municipal da juventude e os jovens que pretendem organizar demandas de seus respectivos 
territórios, como fundação de ligas ou grupos de práticas desportivas, culturais, sociais e 
estudantis, como a criação de grêmios; Ampliar, por meio da coordenadoria da juventude, a 
divulgação dos eventos que visibilizem e debatam políticas de cidadania e juventude através da
criação de recursos de divulgação por meio da tecnologia como, por exemplo, um aplicativo de 
celular; Ampliar a articulação entre a associação de moradores e respectivos grupos jovens dos
bairros fazendo um levantamento das necessidades dos jovens avaliando o que se pode colocar
em prática de acordo com as demandas e especificidades dos jovens e dos locais; Criar 
caravanas culturais para os bairros; Criar estratégias que garantam a participação da juventude 
em debates e espaço de formulação de políticas públicas, bem como outras formas de 
participação social; Realizar ações e projetos entre poder público em articulação com 
organizações não governamentais que proponham o protagonismo, a formação da cidadania e 
direitos humanos da juventude do município de Resende; Apresentar propostas políticas aos 
jovens sem direcioná-los a um determinado partido e sim, apresentar ideologias para que os 
jovens escolham o melhor para eles. Sendo assim, o interesse e a participação ativa deste na 
política estará garantida; Alterar o currículo mínimo da SEEDUC visando sua ampliação nas 
aulas de filosofia e sociologia; Criação de um fórum permanente de políticas públicas com 
caráter consultivo para as ações e programas que vise analisar qualquer atitude que envolva a 
população jovem de Resende;

Eixo II – Direito à Educação, à Profissionalização, ao Trabalho e à Renda, sendo elaboradas e 
aprovadas as seguintes propostas; Criação de espaços de lazer e cultura nas escolas municipais,
estaduais e privadas onde não estejam contempladas com quadras poliesportivas ou 
bibliotecas, aumentando o acesso, democratização e dinamização dos referidos espaços; 
Realização de mais ações de reflexão sobre as relações escolares, principalmente nos aspectos 
que tangem os âmbitos geracional, social e comunitário; Ampliação e capacitação de cargo de 
ajudante de sala de aula, para os casos de alunos com necessidades especiais a fim de propiciar
aos professores um suporte nas atividades que acontecem no cotidiano escolar; Realização de 
capacitações permanentes aos professores a fim de proporcionar a esse profissional mais 
agilidade nas situações que acontecem nas salas de aula, utilizando o programa de jovens 
estagiários; Implantação de mais cursos de informática nas escolas da rede pública e privada 
com recursos como acesso a internet, utilizando para fins pedagógicos; Inserção da Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) no currículo das unidades escolares, a fim de promover a inclusão 
social e valorização do idioma pelas próximas gerações; Implantação de acessibilidade nas 
auto-escolas; Ampliação e melhoria de estrutura do Programa Gente Eficiente para melhor 
atendimento em todas as deficiências; Ampliação de número de intérpretes em libras nas 
unidades escolares no âmbito do poder público estadual; Criação de estratégias que garantam 
aos jovens de Resende, a atenção nas especificidades vocacionais regionais quando da 
implantação de cursos gratuitos ofertados no município, sempre levando em consideração aos 
anseios da comunidade e diversificando os espaços de formação; Dar transparência e 



continuidade aos processos de avaliação permanente dos indicadores e da qualidade de ensino
das unidades escolares do município de Resende, a fim de propiciar aos jovens, oportunidades 
de qualidade na formação e valorização pelos mesmos da instituição de origem; Oferta de 
subsídio com valor de R$ 120,00, com o orçamento municipal aos alunos do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PROJOVEM ADOLESCENTE, análogo aos dos alunos 
das oficinas profissionalizantes do CONFIAR; Ocupar e dinamizar os espaços ociosos das 
escolas, oferecendo recursos físicos adequados e observando a dinamização dos mesmos; 
Integração entre Sec. Municipal e Estadual de Educação, Saúde, Assistência Social e Segurança 
para atendimento das necessidades diagnosticadas no âmbito escolar; Descentralização, 
divulgação e incentivo á realização dos cursos profissionalizantes no município em todas as 
esferas; Divulgar os programas Jovem Aprendiz nas escolas e ampliar e incentivar os espaços 
de formação, sendo o principal deles a criação dos grêmios estudantis

Eixo III – Direito à Diversidade e à Igualdade, Direito à Segurança Pública e ao Acesso à 
justiça, sendo elaboradas e aprovadas as seguintes propostas; Proporcionar espaços e 
melhorar os que já existem para diálogo entre jovens de diferentes territórios, para que a 
Coordenadoria Municipal de Juventude possa proporcionar uma aproximação de grupos em 
situação de conflito; Implementar ações de conscientização às forças de segurança e ordem 
pública quanto a aproximação adequada aos jovens, no âmbito das políticas de proteção à 
juventude negra; Melhorar a sinalização, iluminação e segurança nos bairros de Resende\RJ; 
Usar os órgãos municipais para realizar ações de informação e intervenção sobre a violência 
que atinge á juventude, principalmente relacionadas aos temas: segurança pública e população
e relações de rivalidade entre territórios; Criar atividades de reflexão entre a juventude e a 
diversidade, que tratem das especificidades das pessoas com deficiência; Reforçar os 
programas que já tratam da vulnerabilidade, principalmente o tráfico de drogas, nos grupos 
LGBT, e também á família; Promover a sensibilização aos empregadores para contratação do 
jovem em sua diversidade; Capacitar agentes de segurança e ordem pública de Resende para 
atenção e respeito ás especificidades do público LGBT e as mulheres negras.

Eixo IV – Direito à Saúde; Direito ao Desporto e ao Lazer, sendo elaboradas e aprovadas as 
propostas: Incentivo á implantação de programas sociais, culturais e desportivos nos bairros no
contra-turno dos dias letivos, exemplo atividades de teatro e música; Criação de estratégias de 
aproveitamento de espaços comunitários e desportivos existentes, promovendo melhorias 
dessas áreas e incentivando a disponibilidade de segurança e patrimônio ao ente a quem 
couber a responsabilidade; Criação de estratégias, como inclusão de mais atividades esportivas
nas escolas, no cumprimento do programa municipal Conta na Balança; Realização de mais 
palestras sobre drogas, regulamentação e descriminalização do aborto situando como 
problema de saúde pública, informação sobre sexualidade, diversidade sexual e de gênero nas 
escolas, espaços de convivência, unidades de assistência social e nas unidades de saúde de 
Resende; Que a secretaria de esporte e cultura amplie os seus programas para os bairros mais 
afastados e crie programas alternativos, como, de Skate, Futebol Americano, Voleibol, etc; 
Reformulação do projeto Domingo no Parque, de maneira que o mesmo aconteça itinerante,  
descentralizado e expandido, abrangendo a todos os bairros do território de Resende; 
Cumprimento do protocolo da rede municipal de saúde no que diz respeito ás regras de 
marcação de consulta, retirada de medicamento e informação da população sobre o Centro de 



Atendimento ao Adolescente de Resende (CAAR), para que o jovem tenha mais autonomia no 
acesso á saúde.

Eixo V – Direito à Sustentabilidade e ao Meio Ambiente; Direito ao Território e à Mobilidade; 
sendo elaboradas e aprovadas as seguintes propostas: Adequar os horários de linhas as 
demandas que atendem as áreas rurais de maneira a possibilitar maior mobilidade aos jovens 
da área rural às áreas centrais do município de Resende; Garantir que as ações de saneamento,
conservação e limpeza urbana sejam articuladas com diálogo junto aos bairros de Resende, 
com vistas a contribuir para a valorização das áreas pela comunidade, principalmente pela 
juventude em parceria com poder público e a sociedade civil organizada; Criar e realizar 
melhoria na segurança patrimonial e ambiental dos equipamentos públicos de Resende, 
principalmente os espaços de convivência social e de formação de juventude, como unidades 
escolares, unidades básicas de saúde e espaços culturais desportivos e de lazer; Realizar ações 
que proporcionem o resgate da trajetória das comunidades dos bairros de Resende, com ampla
divulgação para a população, principalmente entre adolescentes e jovens de forma a fortalecer 
a cultura local e garantir o protagonismo juvenil; Realizar manutenção, treinamento e 
capacitação dos condutores (funcionários) e maior fiscalização de conservação dos ônibus 
adaptados para as pessoas com deficiência e, principalmente os elevadores e avisos sonoros; 
Criar estratégias para fiscalização de melhoria na estrutura, na manutenção, nos horários e na 
distribuição de linhas de transportes urbanos que atendam ao município de Resende; Garantir 
junto ao poder público a gratuidade de transporte urbano que atenda o acesso ao ensino 
superior e espaços de cultura, esporte, lazer e meio ambiente; Implantar espaços como centros
interativos para ações e projetos educativos que favoreçam aos jovens a noção de valorização, 
cuidado e responsabilidade com o meio ambiente, bem como conhecimento quanto às 
especificidades ambientais existentes no município de Resende; Realizar capacitações com os  
profissionais das empresas de transportes urbanos que atendem ao município de Resende 
quanto ao acolhimento necessário as necessidades da população; Garantir que os programas 
habitacionais, como a “ Minha Casa, Minha Vida” dentro dos critérios de renda e avaliação 
social, existentes,  incluam  a juventude como arrimo familiar no público do Programa; Criar 
estratégias que articulem os horários das empresas de transportes urbanos que atendam ao 
município com as necessidades específicas da juventude, como a formação e o acesso à 
oportunidades sociais e culturais; Criar coletivos jovens educadores de sustentabilidade como 
protagonistas em políticas públicas socioambientais que integrem os movimentos juvenis; 
Ampliar e garantir a população o acesso ao serviço de coleta seletiva nas demandas como: lixo 
domiciliar, lixo eletrônico e lixo perigoso, com a inclusão do catador informal; Atender a 
demanda das pessoas com deficiência na educação formal e informal em esporte, cultura, lazer
e meio ambiente; Pré-revalidar o cadastro do incentivo financeiro para o transporte dos jovens 
ao ensino superior no ano corrente; Expandir as ciclovias existentes no município de Resende, 
bem como a manutenção a fim de garantir que sejam espaços seguros para a circulação e 
práticas desportivas.

Eixo VI – Direito á Cultura; Direito à Comunicação e á Liberdade de Expressão, sendo 
elaboradas e aprovadas as seguintes propostas: Expandir os equipamentos e as atividades 
culturais do calendário oficial - social e cultural de Resende para áreas rurais e regiões 
periféricas, de maneira a oportunizar aos jovens dessas áreas o melhor aproveitamento de 



espetáculos e atrações culturais, exemplo a extensão do Festival de Teatro em Engenheiro 
Passos; Criação de áreas e espaços de lazer e cultura em territórios ainda não contemplados 
por equipamentos deste nível, como Academias da Vida, quadras desportivas ou praças; 
Criação de estratégias de aproveitamento do parque de exposições, com ocupação dos galpões
ociosos com diversas atividades culturais e oficinas permanentes; Criação de estratégias que 
apresentem a libras como ferramenta fundamental para comunicação eficiente com a 
sociedade no âmbito da saúde e justiça, principalmente no que diz respeito á emergências; 
Maior incentivo para formação em libras á funcionários de todos os serviços de atendimento 
no âmbito do poder público; Implantação de atendimento em libras em todas as ouvidorias no 
âmbito do poder público; Implantação de interprete em libras nas provas dos concursos 
públicos e nas organizadas pelo Ministério da Educação, como o ENEM, a fim de que o mesmo 
tire dúvidas quanto ao formato e funcionamento da prova dos deficientes auditivos; Criação de
meio de comunicação específico para chamar serviços de emergência médica e policial para 
deficiente auditivo; Que a libras seja ampliada para toda a grade de programação da TV aberta;
Divulgação de documentos como o Estatuto da Juventude em formatos acessíveis, como o 
braile e mídias digitais; Que a comunicação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) seja 
implantada nos canais de comunicação existentes dos órgãos de políticas de Juventude; 
Promoção de ações de mobilização da população do município de Resende em prol da 
liberdade de expressão de temas pertinentes às minorias por políticas públicas; Realização de 
apresentações culturais para a população, que alcancem amplamente os bairros de Resende; 
Maior incentivo do poder público nos projetos de grupos culturais existentes nos bairros; 
Criação de estratégias intersetoriais que comprometam o poder público na busca de atenção 
de demandas culturais, esportivas, políticas, de lazer e cidadania da juventude; O ensino de 
libras nas escolas de ensino fundamental para garantir o direito á comunicação e liberdade de 
expressão; Garantir que a cidade tenha estrutura para acessibilidade total, inclusive com 
intérprete em libras e informações em Braile nos espaços públicos e criar mecanismos para 
garantir a acessibilidade nos espaços privados; Criar mecanismos de fomento para iniciativas 
culturais através de editais que contemplem grupos culturais informais no município de 
Resende.


