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PAUTA

1. Apresentação do Coijuv;
2. Aprovação do Regimento Interno;
3. Regulamentação do Estatuto da Juventude: benefícios e Sistema;
4. Demais assuntos.

DEBATE

Na reunião ocorrida, no dia 4 de novembro de 2013, se deu a instalação do Comitê Interministerial de Política da
Juventude. Nesse encontro, a Secretária Nacional de Juventude, Severine Macedo, apresentou os motivos de criação do
Coijuv, edestacou o caráter permanente do Comitê, reiterando que o diálogo da SNJ com os Ministérios envolvidos
antecede a publicação do Decreto 8.074. A constituição desse Comitê tem como intuito contribuir com a articulação
governamental da Política Nacional da Juventude e contar com a colaboração integrada para a institucionalização da
pauta a nível federal.
A formação do Comitê se dá de forma mais enxuta – doque em um primeiro momento fora planejado –, mas
mantém-se a proposta inicial: olhar de maneira mais estratégica para as proposições no âmbito da Política Nacional de
Juventude. A recente aprovação do Estatuto da Juventude confia ao Coijuv à regulamentação do SINAJUVE, elaboração
do Plano e regulamentação dos benefícios previstos para esse público. Considerando os desafios que, até o momento, já
foram identificados, apresenta-se como imprescindível a atualização da agenda visando o fortalecimento da participação
dos jovens e o aprofundamento e integração das políticas públicas setoriais de juventude. Em prévias reuniões conjuntas,
nas quais os temas abordados e articulados foram o COGEP/PROJOVEM e a elaboração do Estatuto, foram esboçadas
as intenções do Coijuv. Dentre elas a integração, proposição, elaboração dos marcos, avaliação e monitoramento da
Política Nacional de Juventude.
Na ocasião da instalação do Coijuv, a proposta de minuta do regimento interno – redigida pela SNJ – foi lida e
debatida com os presentes, fazendo-se as alterações necessárias. Entre outros pontos, o regimento definiu o
funcionamento do Coijuv e garantiu a participação, na condição de convidado, dos demais ministérios. Para
prosseguimento das deliberações, o Secretário-Executivo, Murilo Amatneeks, expôs a proposta de cronograma de
trabalho. Mostrou-se relevante frisar a urgência para se tratar das questões pertinentes ao Estatuto da Juventude por ser
curto o espaço de tempo para a sua regulamentação. Levando em conta as alterações feitas em seu regimento interno,
no que concerne a periodicidade das reuniões ordinárias e para contemplar as atividades iniciais do Comitê, ficou
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decidida a data das próximas reuniõesextraordinárias. Essas ocorrerão nos dias 18 de Novembro e 19 de Dezembro.
Com o propósito de finalizar a regulamentação dos benefícios, do Estatuto e Sistema – lembrado que durante essa
reunião foi aprovada a criação do processo de Consulta Pública do SINAJUVE. Ainda nessa reunião, houve a
apresentação da Minuta de regulamentação do SINAJUVE que foi construída a partir das contribuições recebidas por
gestores, conselheiros, movimentos juvenis, por meio das reuniões realizadas, e dos jovens em geral via Participatório.
Em relação aos benefícios previstos no Estatuto da Juventude que deverão ser regulamentados, ficou acordada a
instituição de um Grupo de Trabalho, composto por SNJ, MDS, MINC e MTE. Esse Grupo ficará responsável por tratar
dos benefícios do Estatuto (meia-entrada e meia-passagem) e se reunirá antes da próxima reunião extraordinária.
A cargo da próxima reunião do Coijuv, de caráter extraordinário, ficou o debate em torno do Plano Nacional de
Juventude, outra atribuição deste Comitê. Na convocação, a Secretária Nacional de Juventude reforçou a centralidade da
elaboração do Plano para a Política Nacional de Juventude ainda até a primeira metade do ano de 2014.

ENCAMINHAMENTOS

1. Aprovação do Regime Interno;
2. Aprovação do cronograma de trabalho da Regulamentação do Estatuto;
3. Apresentação de Minuta de regulamentação do SINAJUVE;
4. Lançamento da Consulta Pública sobre SINAJUVE;
5. Criação do Grupo de Trabalho sobre Regulamentação dos Benefícios do Estatuto;
6. Convocação de Reuniões Extraordinárias: 18/11 e 19/12/2013.
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