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PALAVRAS INTRODUTÓRIAS 

 

A 1ª Conferência Municipal de Políticas Públicas de Juventude de Surubim aconteceu nos dias 

01 e 02 de setembro de 2011 no Auditório da Escola Técnica Estadual Antônio Arruda de Farias 

em Surubim/PE. A Conferência que aconteceu trazendo o tema nacional: “Juventude, 

Desenvolvimento e Efetivação de Direitos” foi um marco na construção da Política Pública de 

Juventude no município, por um lado devido representar o momento dos(as) jovens em poder 

falar e participar do processo inicial dessa nova política na cidade e, por outro, devido 

representar a entrada da temática na agenda do governo. 

A participação da juventude foi medida pela sua integração com a temática e envolvimento 

nos processos que compuseram a referida Conferência. Desde o processo de elaboração e 

mobilização até o de avaliação desta Conferência foi dada com a presença maciça dos(as) 

jovens. Na execução da Conferência o(a) jovem foi o único protagonista. Além da preparação a 

juventude também foi a que subiu ao palco, participou das mesas, usou a plenária, votaram 

nas propostas, foram apresentadores(as), etc. Enfim, foi o(a) jovem alvo nesta conferência. 

A participação governamental e institucional representa a adesão à temática e a importância 

que estas repartições dão ao seguimento juvenil.  

As propostas elencadas pelos(as) jovens representam, grosso modo, os gritos que os(as) 

mesmos(as) vem há anos tentando fazer-se ouvir e apenas agora puderam registrar de forma 

oficial tais necessidades.  

Não é possível prever o tempo exato que demorará para que essas propostas sejam 

executadas, nem tão pouco o real impacto que esta Conferência causará na vida política 

dos(as) jovens no município, mas é possível ensaiar uma resposta a essas questões devido o 

olhar técnico que pode ser dado aos resultados exatos obtidos nesta Conferência. Ao analisar a 

relação das propostas e vislumbrar a efetividade da participação juvenil é possível dizer do 

processo de empoderamento político, civil e social com que tem vivido as juventudes 

surubinenses. 

Neste relatório é possível visualizar, de forma geral, os resultados obtidos com a realização 

desta 1ª Conferência de Juventude em Surubim e, perceber quais são as necessidades e 

urgências priorizadas pelas juventudes do município. 

Esperamos que este material ajude-os(as) a (re)viverem esta Conferência de Juventude. 

Fiquem a vontade. 

Comissão Organizadora Municipal 
Instituto de Protagonismo Juvenil - IPJ 
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ATAS 

 

Primeiro dia 

Ao primeiro dia do mês de setembro de 2011 no auditório da Escola Técnica Estadual Antônio 

Arruda de Farias situado na cidade de Surubim/PE, nas proximidades do matadouro público 

municipal, às 19:30h deu início a 1ª Conferência Municipal de Políticas Públicas de Juventude 

de Surubim com o tema “Juventude, Desenvolvimento e Efetivação de Direitos”. Os mestres de 

cerimônia saudando os presentes convidam as autoridades para comporem a mesa de 

abertura. Dentre os convidados à mesa de honra estava o Exmo. Prefeito, Flávio Nóbrega; o 

Ilmo. vice-prefeito e Secretário de Desenvolvimento Social, Túlio Vieira; a Coord. Do CRAS, 

Fátima Sousa; Pr. Melqui Ferreira da Igreja Maranata; Pe. Antônio Lucena do Seminário Menor; 

o Ilmo. José Aniervson Presidente do Instituto de Portagonismo Juvenil – IPJ; o jovem Wesley 

Gomes do Grêmio da ERNAF; entre outros(as). Depois de composta a mesa, a cerimônia seguiu 

entoando o “Hino Nacional da Juventude”. Em seguida, o jovem Wesley Gomes, presidente do 

Grêmio Estudantil da ERNAF fez a abertura da Conferência, representando todos(as) os(as) 

jovens do município. Em sua fala, saúda o Exmo. Prefeito e fala da importância da realização 

da Conferência de Juventude em Surubim. Também saúda a juventude e lideranças juvenis 

presentes e pede que todos(as) se empenhem na estrutura política no município. Depois da 

fala do jovem, o Exmo. Prefeito, Flávio Nóbrega, conduz seu discurso, saudando os presentes e 

falando um pouco dos projetos desenvolvidos pela Prefeitura do Município para os(as) 

adolescentes e jovens. Dirigindo a palavra para o Ilmo. Presidente do IPJ, o jovem José 

Aniervson, o Prefeito diz de sua alegria em poder contar com a contribuição e engajamento 

das juventude nesta Conferência. Os discursos seguiram pelo Ilmo. Sr. Túlio Vieira e pelo Ilmo. 

jovem José Aniervson que discursaram dizendo da importância desta conferência tanto para 

os(as) jovens quanto para o município de modo geral. Encerrado a fala, seguiu uma 

apresentação cultural pelo jovem João Marcos. Após, a palavra ficou facultada a mesa, que se 

pronunciou dizendo da importância da referida Conferência. Encerrando os trabalhos da noite 

a jovem Deyse Alexandra representante da Secretaria de Educação de Surubim despede-se de 

todos(as), convidando para o dia de amanhã da conferência de juventude. Não tendo mais 

nada a relatar, eu, Geovanio Alexandre Silva, secretário desta conferência, encerro a presente 

ata a qual foi lida pela Comissão Organizadora Municipal e aprovada. Surubim, 01 de setembro 

de 2011. 

 

Segundo dia 

Ao segundo dia do mês de setembro de 2011 no auditório da Escola Técnica Estadual Antônio 

Arruda de Farias situado na cidade de Surubim/PE, nas proximidades do matadouro público 

municipal, às 08:30h deu início os trabalhos do segundo dia da 1ª Conferência Municipal de 

Políticas Públicas de Juventude de Surubim com o tema “Juventude, Desenvolvimento e 

Efetivação de Direitos”. Para compor a mesa de abertura desse segundo dia de Conferência os 

mestres de cerimônia convidaram os(as) representantes e lideranças juvenis presentes. Entre 

os(as) convidados(as) estavam os(as) jovens Wesley Gomes, Manoel Duarte, Lucas Cabral, 
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Liliane, Marcelino Gilmar, entre outros(as) jovens. Também compôs a mesa a Ilma. Secretária 

de Educação, a Sra. Berenice; a Sra. Fátima Sousa, coordenadora do CRAS; a Sra. Márcia 

Rodrigues Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Juventude e o Sr. Túlio Vieira. Abrindo 

os discursos foi convidada a Sra. Berenice para usar a palavra. Em sua fala a Secretária fala do 

entusiasmo em ver a presença de tantos(as) jovens juntos(as) para discutirem políticas 

públicas. Falou também da mesa que fora composta por muitos(as) jovens que são lideranças 

de grêmios, movimentos sociais e estudantis e os(as) parabenizou. Terminou sua fala 

agradecendo pela oportunidade. Em seguida, o Ilmo. Túlio Vieira em sua fala diz mais uma vez 

da importância em realizar a conferência de Juventude em Surubim. Fala também dos 

programas e projetos voltados para o público adolescente/jovem desenvolvido pelo governo 

municipal. Encerra sua fala pedindo a Deus que abençoe a todos(as) e saudou com bom dia. 

Na seqüência, foi lida a mensagem do Exmo. Prefeito e da Comissão Organizadora. Após, foi 

dado um pequeno intervalo de trinta minutos para o café da manhã. Voltando os trabalhos em 

seguida, os mestres de cerimônia fizeram a leitura do Regimento Interno o qual a medida que 

era lido era alvo de destaque e alteração pelos(as) participantes. Depois de aprovado o 

regimento na íntegra depois de alterado a Conferência pode deliberar sobre os assuntos em 

pauta. Em seguida, para discutir as temáticas foi convidada Márcia Rodrigues que é a 

Secretária Executiva do Conselho Estadual de Juventude de PE que apresentou em sua fala o 

contexto geral das conferências de juventude no estado. Fala também da importância desta 

conferência para o município e para a juventude de modo geral. Diz a respeito também dos 

processos que conduz a referida conferência em nível nacional. Após, foi convidado o jovem 

José Aniervson que é Presidente do IPJ e Especialista em Juventude que apresentou em sua 

fala o tema central da Conferência. Ele faz um processo histórico de como a juventude vem 

sendo encarada e estudada nas últimas décadas e fala também das visões sociais pela qual a 

juventude é submetida. Em sua fala ele também apresenta os eixos centrais que serão 

discutidos pelos Grupos de Trabalho na Conferência. Na seqüência, foi dado um intervalo para 

o almoço que foi servido no refeitório da Escola. No intervalo do almoço as instituições 

interessadas em participar do Conselho Municipal de Juventude de Surubim fizeram seu 

credenciamento junto a Comissão Organizadora, conforme disposto no Regimento Interno da 

Conferência. A eleição dos(as) conselheiros só se dará após a aprovação da Lei que cria o 

Conselho na Câmara de Vereadores e só poderão concorrer as vagas da Sociedade Civil as 

instituições credenciadas nesta Conferência. Retornando do intervalo do almoço, o jovem José 

Aniervson faz uma dinâmica com os(as) participantes e depois o mesmo conduz as divisões 

para os Grupos de Trabalho, dividindo o grande grupo em quatro pequenos grupos que 

desenvolverão temáticas específicas com a tutoria de alguns(mas) facilitadores(as). Os grupos 

se dirigiram para seus lugares de debates e ali conversaram e elencaram propostas para serem 

apresentadas na Plenária Final. Depois de encerrada as discussões nos Grupos de Trabalho, os 

grupos foram convidados a apresentarem suas propostas. Pela ordem numérica os grupos 

foram se apresentando e suas propostas foram sofrendo alterações de acordo com o que a 

Plenária colocava e ao final ia sendo aprovada. Depois da apresentação de todos os quatro 

grupos, a Sra. Fátima Sousa coordenou a eleição dos(as) candidatos a Conferência Estadual de 

Juventude. Sendo uma vaga para o governo e duas para a sociedade civil com seus respectivos 

suplentes, assim foram eleitos(as): Governamental: titular: Kássia Maria Queiroz da Silva e 

suplente Deise Alexandra Cardoso da Silva. Sociedade Civil: titulares: José Aniervson Souza dos 

Santos e Taciano Neidson Arruda da Silva e seus suplentes Weslley Lemos da Silva e Lucas 
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Cabral de Andrade. Findado a eleição a Sra. Fátima Sousa agradeceu a presença de todos(as) e 

finalizou a 1ª Conferência Municipal de Políticas Públicas de Juventude de Surubim 

parabenizando toda a juventude e agradecendo em especial a prefeitura de Surubim e ao IPJ 

pela belíssima conferência e a todos(as) os(as) jovens pelo engajamento e pelas propostas 

eleitas. Não tendo mais nada a relatar, eu, Geovanio Alexandre Silva, secretário desta 

conferência, encerro a presente ata a qual foi lida pela Comissão Organizadora Municipal e 

aprovada. Surubim, 02 de setembro de 2011. 

 

 

FACILITADORES 

 

 Aline Arruda 

 Ana Karla 

 Anielle Kaline 

 Beatriz 

 Deise Alexandra 

 Geovane Garcia 

 José Aniervson 

 Joseane  

 Kássia Queiroz 

 Lucia 

 Luciene 

 Luiza 

 Maksuely 

 Wesley Lemos 

 

 

PROPOSTAS GERAIS 

 

Dentro do contexto geral da Conferência de Juventude de Surubim os(as) jovens participantes 

elegeram algumas prioridades essenciais para as suas políticas públicas no município. A 

Juventude foi enfática ao apresentar em diversos grupos as mesmas propostas, isso configura 

a urgência para a criação de mecanismos que respondam as necessidades desse público, além 

de ser um tema que assume importância singular na vida destes(as) surubinenses.  

Fizemos, conforme abaixo, uma apresentação geral das propostas aprovadas pela 1ª 

Conferência Municipal de Juventude de Surubim, para que pudéssemos, nesse momento, 

visualizar o importante papel que teve este Conferência para o município de Surubim. 
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 Criação da Secretaria de Juventude 

 Criação do Conselho de Juventude 

 Criação de uma Equipe Multidisciplinar para abordagens diversas 

 Produção Cultural 

 Oferta de lazer e recreação 

 Melhoramento dos serviços de saúde 

 Melhoramento dos serviços de educação básica e superior 

 Descentralização da Inclusão Digital 

 Geração de Emprego 

 Acessibilidade para as Comunidades Rurais e Tradicionais 

 Melhorar o Transporte Público 

 Melhorar a Segurança Municipal 

 

 

PROPOSTAS POR GRUPOS 

 

 

GRUPO 1 

Desenvolvimento Integral e Juventudes 

 

Propostas 

1) Criação de uma equipe multiprofissional  

Ligada a Secretaria de Educação essa equipe terá como objetivo facilitar o trabalho em 

rede das secretarias municipais e ONG’s atuando diretamente nas necessidades 

básicas dos educandos e familiares. 

 

2) Efetivação dos PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais) no município 

Procurar efetivar as temáticas dos PCNs, principalmente aqueles dos temas 

transversais 

 

3) Expansão de cursos técnicos e profissionalizantes a nível municipal nas áreas 

urbanas e rurais 

Oferecer cursos técnicos e profissionalizantes nas áreas rurais. 

Aumentar as opções dos cursos 

 

4) Criação de um Museu Municipal que resgate e retrate a cultura surubinense 
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Reunir toda a diversidade cultural existente no município. 

Criar o museu para garantir que a memória não seja esquecida 

 

5) Criação da Secretaria e do Conselho de Juventude 

Como política executora e de controle social a Secretaria e o Conselho, 

respectivamente, representam no município a conquista e a única forma de garantir 

que as propostas elencadas sejam efetivas 

 

6) Criação de uma comissão de cultura  

Na proposta de resgatar e incentivar a valorização das tradições locais, regionais, 

nacional, com a participação efetiva da população local. 

 

7) Criação de uma Agência de Estágio/Emprego  

Para garantir que a juventude possa acessar seu primeiro emprego e/ou estágio é 

importante ter um local de referência para estes. 

Dessa forma precisa contar com a parceria do Poder Público e Repartições Privadas 

onde os(as) jovens possam deixar seu currículo, fazer cursos, ser encaminhados para 

as empresas etc. 

 

8) Ampliação e descentralização de espaços de inclusão digital 

Como a era digital vem crescendo bastante se torna necessário descentralizar os 

espaços de inclusão digital e ampliar a oferta dos mesmos. 

 

9) Criar lei que permita a participação da juventude nas rádios locais 

Fomentar a criação de lei específica que possibilite programas e participações diretas 

da juventude. 

 

 

GRUPO 2 

Experimentação e Qualidade de Vida na Juventude 

 

Propostas 

1) Criar um espaço para manifestação cultural na zona rural 

Utilizando de recursos como o teatro e a dança para dinamizar a vida das juventudes 

do meio rural 

 

2) Divulgar e ampliar o Programa Jovem Aprendiz no Município 

Existe o programa, porém ainda pouco acessado pela juventude, dessa forma a 

prefeitura deverá articular junto às instituições e empresas maneira de inserir o(a) 

jovem como aprendiz 
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3) Ampliar para a Zona Rural os cursos profissionalizantes 

Na proposta de descentralizar os cursos profissionalizantes ofertados pelo governo 

tornando acessível também a população jovem das zonas rurais. 

Também diversificar os cursos ofertados 

 

4) Ampliar o saneamento básico 

Se tratando de saúde pública, direitos humanos e constitucional se torna necessário 

que a prefeitura melhore e amplie o saneamento de esgoto, água encanada nos locais 

que não dispõe e/ou com pouco acesso 

 

5) Aumentar as opções de cursos superiores no Pólo de Educação a Distância 

Em Surubim existe o Pólo UAB porém os cursos oferecidos não respondem as 

necessidades e procura dos(as) jovens, do contrário não sairiam do município para 

estudar noutras cidades. 

É necessário que a prefeitura oferte outro cursos superiores no Pólo UAB. 

 

6) Criar cursos Pré-Vestibular 

 

7) Aumentar o número de cursos de informática dentro da Zona Rural 

Procurar expandir a Centro de Inclusão Digital principalmente nas Zonas Rurais em 

especial aquelas mais afastadas da cidade. 

 

8) Expandir o Projeto da “Academia das Cidades” na Zona Rural 

Existe pouco, ou quase nenhuma forma de lazer, recreação, esporte... para as pessoas 

que moram na zona rural. 

Assim é necessário que o governo implante uma política semelhante a “Academia das 

Cidades” para diminuir o ócio das pessoas e aumentar a capacidade física dos(as) 

mesmos(as) 

 

9) Oferecer uma merenda escolar com mais qualidade 

É certo que a merenda escolar tem melhorado muito nos últimos anos, porém é certo 

também que muitas crianças, adolescentes e jovens vão a escola apenas pela 

merenda. 

Assim, é importante que o município implante uma política que aumente a qualidade 

da merenda escolar a cada dia 

 

10) Ampliar o número de casas de estudantes, em parcerias com os governos e 

instituições, determinando cotas 

Como é grande o número de jovens que são obrigados a morarem noutra cidade por 

causa dos estudos, a conciliação do trabalho com a faculdade nem sempre é tão 

harmônica.  

Dessa forma, é importante ser implantado casas de estudantes, com sistemas de 

cotas, para garantir que os mais necessitados possam acessar essa casa 
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11) Aumentar o número de médicos e capacitá-los para que se tornem mais humanos 

O número de médicos nos postos de saúde e nos hospitais é muito pequeno. 

A qualidade do atendimento médico cada vez mais é desumano e humilhante. 

Dessa forma, é necessário além de aumentar o número de médicos também capacitar 

esses profissionais de forma a garantir que os mesmos tenham condições de trabalhos 

humanizantes 

 

12) Aumentar o fluxo do transporte urbano e rural no período da noite e nos finais de 

semana 

Durante o dia e nos dias de semana o fluxo de transporte é intenso, porém a noite e 

nos finais de semana é quase impossível para as pessoas das zonas rurais poderem 

participar de alguma atividade e/ou evento na cidade. 

Dessa forma, é importante aumentar o fluxo do transporte tanto no período da noite 

quando nos finais de semana 

 

13) Tornar a cidade mais acessível 

Implantar dispositivos que permitam a circulação de pessoas com deficiências e/ou 

necessidades especiais, nos ônibus, nas ruas, escolas, etc. 

 

 

GRUPO 3 

Diversidade, Respeito e Vida Segura para as Juventudes 

 

Propostas 

1) Projeto Arte nas Praças 

Implementar atividades de teatro, dança, cinema de rua, palestras (diversos temas); com a 

participação de alunos(as) de escolas públicas e privadas. 

Fomentar a participação do projeto pelas escolas, utilizando as praças como locais de 

execução da proposta. 

Além do público passante, procurar atingir aos jovens que vivem no ócio e na 

marginalização, oportunizando preencher o tempo livre de forma criativa e lúdica. 

 

2) Criar uma equipe multiprofissional que atue na conscientização a favor do respeito a 

diversidade e aos direitos humanos. 

Equipe multiprofissional: Assistente Social, Psicólogo, Pedagogo, Psicopedagogo, 

Advogado, e outros especialistas. 
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Desenvolver palestras, seminários, vídeo-debate, filmes, mesa redonda, etc. 

Acompanhar a execução do “Projeto Arte nas Praças” 

 

3) Projeto Integração Jovem 

Criar uma rede que integre o(a) Jovem, Polícia, Conselho Tutelar e Ministério Público para 

a conscientização da abordagem e resolução de situações específicas dos(as) jovens. 

 

4) Projeto Segurança do Jovem no Transito 

Articular junto as instituições de Trânsito no município campanhas de educação do 

transito, utilizando de diversas ferramentas, tais como: abordagens educativas em via 

pública, bonecos gigantes nos semáforos, visitas as escolas, etc. 

 

 

GRUPO 4 

Participação, Democracia e Juventudes 

 

1) Criação da Secretaria da Juventude 

Para garantir que toda a política de juventude aconteça torna-se imprescindível a 

criação de um organismo que a execute. 

Dessa forma, a criação da Secretaria de Juventude é o viés para garantir que todos os 

recursos e objetivos sejam alcançados. 

 

2) Criação do Conselho de Juventude 

Como forma de garantir a participação juvenil no que diz respeito a elaboração, 

implementação e avaliação das Políticas de Juventude no município é importante e 

necessário a criação do mecanismo de controle social que vem a ser o Conselho de 

Juventude. 

 

3) Criação de um Portal na Internet voltado para a Juventude 

Como é sabido que os(as) jovens usam a internet não apenas para estudo, mas 

também como lazer e formas de se relacionar com os(as) outros(as), é importante 

olhar para esta ferramenta de forma positiva. 

Assim propõe-se criar o “Portal da Juventude Surubinense” ligada a Secretaria e o 

Conselho de Juventude, que tenham os recursos de bate papo, enquetes, entrevistas, 

rádio jovem, notícias, prestação de contas, etc... 

11 
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Dessa forma, deseja-se chamar atenção da juventude para um portal que ofereça 

muitas das ferramentas disponíveis na internet em um só lugar e de forma interativa. 

 

4) Criar um espaço similar a “Casa da Juventude” 

A “Casa da Juventude” projeto do Governo do Estado oferece um espaço essencial 

para as juventudes dos municípios. 

Assim, procura-se criar um espaço similar a esta Casa onde possa oferecer espaços 

para os(as) jovens se reunirem, ensaiar, programar atividades de suas organizações, 

participar de atividades programadas pela Casa, palestras, cine-debate, etc. 

Também deve ser um local que esteja disponível materiais como câmera filmadora, 

caixa de som, microfone, Data show, computador, instrumentos musicais, entre 

outros. 

 

5) Criar o Orçamento Participativo Jovem 

Muitas das ações desenvolvidas para os(as) jovens não obtém sucesso. Um dos 

motivos é o de não atender ao anseio desse público. 

Nessa perspectiva, e na da participação juvenil em suas políticas, propomos a criação 

do Orçamento Participativo Jovem (OPJ) como forma de ouvir a juventude antes da 

criação de qualquer política que diga respeito a este público. 

 

6) Colocar computadores com acesso a internet nas associações de moradores e 

ministrar cursos nas zonas rurais. 

Por os(as) jovens das zonas rurais terem mais dificuldade no acesso a rede de 

computadores conectados a internet e na atualidade os estudos muitas vezes obrigam 

esse acesso, sugere-se a implantação de computadores com internet nas associações 

de moradores como forma de garantir o acesso tanto dos(as) jovens  estudantes 

quanto da comunidade em geral todos os dias da semana, inclusive aos finais de 

semana. 

 

 

PARTICIPAÇÃO 

 

Do total de Delegados(as) na 1ª Conferência Municipal de Políticas Públicas de Juventude de 

Surubim a participação feminina se mostra efetiva. O que em tempos atrás colocava as 

mulheres como afastadas do contexto político e/ou social, por um lado, em não poder votar, 

depois por ser socialmente excluída, percebemos nitidamente que este chavão tem mudado 

aos poucos. A participação feminina, com um percentual de 67,83% para a masculina de 

32,16% configura o processo político que vem inserindo as mulheres no contexto sociopolítico 

no município.  
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Em se tratando da participação institucional, podemos perceber a afirmativa que encontramos 

na pesquisa feita pelo Especialista em Juventude e Presidente do IPJ, José Aniervson, que trata 

da participação dos(as) jovens na construção das políticas públicas de juventude em Surubim, 

quando afirma que as Instituições Não-Governamentais são as protagonistas das discussões do 

tema em nível municipal. A fatia governamental não representa abandono dos poderes à 

causa juvenil, mas demonstra que este é um tema novo e, muitas vezes, desconhecido. 

Na pesquisa citada acima, o autor trás considerações acerca da movimentação em torno do 

tema das políticas de juventude levantadas pelas Instituições Não-Governamentais. No 

trabalho, é possível observar que jovens e instituições começaram um processo empoderador 

que possibilitaram a ambos, aquisição de conhecimentos e experiências, tanto nas formas de 

abordagens ao público juvenil quanto ao tema que envolve juventude e suas políticas. 
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POLÍTICA MUNICIPAL DE JUVENTUDE – ESTRUTURA 

 

Analisando as propostas aprovadas pelos(as) jovens e tomando como base as falas desses(as) 

durante toda a conferência ensaiamos a montagem de uma estrutura política de juventude 

que consiga responder as propostas aprovadas pelos(as) jovens na 1ª Conferência.  

Decerto será preciso ainda ouvir outros(as) jovens para poder finalizar esta política, porém já é 

possível começar a fazer seu esboço para poder, aos poucos, atender as solicitações das 

juventudes. 

É imprescindível que se compreenda que, para que se consiga alcançar em percentuais que se 

elevam aos poucos, os índices da atenção e execução das propostas elencadas pelos(as) jovens 

na Conferência, se faz necessário garantir que algumas Gerências, Comissões, Departamentos 

e/ou Programas sejam criadas para monitorar e acompanhar a efetivação destas propostas e 

outras que certamente surgirão ao longo da execução das Políticas de Juventude no município. 

O que pode tornar diferente esta Política Pública das demais no município, é exclusivamente a 

participação juvenil em todas as instâncias desta hierarquia. Os(as) jovens não podem, nem 

devem, ser vistos apenas como alvo dessas políticas, mas contudo, e principalmente, como 

agentes estratégicos na elaboração, execução e avaliação. 

É importante também pensar na juventude como responsável por esses processos. Pensar 

nos(as) jovens como diretores(as), coordenadores(as), gerentes e como público. Não se pode 

em momento algum repetir erros do passado em que os adultos pensam e executam políticas 

para a Juventude e pensam no(a) jovem como se estes(as) fossem incapazes de participarem 

nos processos decisórios. A melhor forma de garantir que haja sucesso na Política de 

Juventude é a participação dos(as) jovens em todos os processos que compõe esta política. 

A proposta dessa estrutura organográfica não quer fechar as discussões nem encerrar a 

construção das metodologias que cercam a construção das Políticas de Juventude em Surubim, 

mas quer ser um farol que indica quais caminhos o Executivo Municipal deve seguir para 

acertar na execução das políticas de juventude em Surubim.  

O que garante a efetividade desta estrutura é a intervenção dos(as) jovens, através de sua 

participação na Conferência e dos profissionais na área, na sistematização do material 

coletado. 
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JOVENS E INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS PARA O CONSELHO DE 

JUVENTUDE 

 

Na ocasião da 1ª Conferência de Juventude em Surubim as instituições e jovens presentes 

foram convidados(as) a se credenciarem a concorrerem as vagas do Conselho Municipal de 

Juventude. O objetivo é garantir que as instituições e jovens que participaram da Conferência 

tenham prioridade de concorrer as vagas do Conselho conforme disposto no Regimento 

Interno da Conferência. As inscrições às vagas se deram para cada seguimento que terá 

assento no Conselho, assim que a Lei que o cria foi aprovada na Câmara de Vereadores. 

Abaixo relação dos(as) inscritos(as), por seguimento: 

 

Representante Estudantil 

Rejane Lima de Souza – Escola Maria do Carmo Viana / Mimoso 
Weslley Lemos Barbosa – UESSU 
Rafael Rocha de Lima – ERNAF 
Rayanna Aguiar de Souza – Colégio Marista 
 

Representante Esportivo 

Janeson Costa Baé – Pastoral da Juventude/Departamento de Esportes – P. São Sebastião 
Mairton Queiroz – Pastoral da Juventude/ Departamento de Esportes – P. São José 
Anaihara Assunção – Pastoral da Juventude / Departamento de Esportes – Setor Surubim 
 

Representantes de Entidades de Cunho Social 

Robson Santana da Silva – Instituto de Protagonismo Juvenil – IPJ 
Cinthia Mª Queiroz - Instituto de Protagonismo Juvenil – IPJ 
Taciano Neidson Arruda da Silva – Colégio Marista 
Gabriel Arruda de Souza – Colégio Marista 
Cynthya Grazielle Arruda Santos – Colégio Marista 
Alícia Helena Arruda Soares – Colégio Marista 
 

Representantes de Organizações Juvenis Religiosas 

Lucas Cabral de Andrade – PJM / Colégio Marista 
Viviana Silva dos Anjos – Pastoral da Juventude / P. São Sebastião 
Débora Virgínia – Pastoral da Juventude / P. São José 
 

Representantes de Entidades Culturais 

Éllcio Ricardo Farias – Instituto de Protagonismo Juvenil  
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Nivaldo Filho - Instituto de Protagonismo Juvenil  
 

Representante Rural 

José Severino da Silva – SJR / Surubim 
 

Representante com Deficiência ou Mobilidade Reduzida 

Sem inscrição 
 

Representantes Livres 

Anielle Kaline da Silva 
Kássia Queiroz 
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Anexos 

 

INSTITUTIÇÕES PARTICIPANTES 

 

Foram 27 o número de Instituições participantes da 1ª Conferência de Juventude de Surubim. 

Isso representa uma grande representatividade das diversas expressões de juventudes 

existentes no município. Decerto seria preciso ainda ampliar as discussões para outras 

instituições, porém é possível dizer que houve uma grande diversidade na participação desta 

conferência, levando em consideração que esta conferência está em sua primeira edição e que 

ainda não havia nenhuma discussão em nível mais estreito com o governo, sobre juventude. 

 

1. Centro de Atenção Psicossocial - CAPS 

2. Centro de Referência da Assistência Social – CRAS 

3. Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS 

4. Colégio Marista Pio XII 

5. Escola de Referência Natalícia Figueroa – ERNAF 

6. Escola de Referência Severino Farias - ERSEF 

7. Escola Maria do Carmo Viana 

8. Escola Maria Salete Nóbrega 

9. Escola Municipal Silvino 

10. Escola Técnica Estadual Antônio Arruda de Farias - ETE 

11. Estagiários(as) de Serviço Social – EadCom 

12. FACOL 

13. FUNASE/CENIP/Caruaru 

14. Grupo São José – Paróquia de São Sebastião 

15. Igreja Maranata 

16. Instituto de Protagonismo Juvenil – IPJ 

17. Pastoral da Juventude – PJ 

18. Pastoral Juvenil Marista - PJM 

19. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI 

20. Projovem Adolescente 

21. Secretaria de Educação 

22. Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção ao Trabalho 

23. Seminário Propedêutico N. Sra. de Lourdes 

24. SJR – Surubim 

25. Universidade de Pernambuco – UPE 

26. Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 

27. Universidade Paulista – UNIP 
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JUVENTUDE PARTICIPANTE – RELAÇÃO NOMINAL 

 

Como acreditamos que exercitar o protagonismo juvenil quer dizer dar vez, voz e espaço para 

que a juventude possa falar, ser reconhecida pelas suas conquistas e se organizar é que 

colocamos abaixo a relação nominal dos(as) participantes desta 1ª Conferência de Juventude 

dando visibilidade a estes(as) protagonistas. 

 

Adomiron Santos da Silva 
Alcicleide Silva de Oliveira 
Alex Bruno da Silva 
Alexsandra Katiusssia da Silva 
Alícia Helena Arruda Soares 
Aline Alícia Cabral 
Aline Arruda Guerra 
Allison Silva dos Reis 
Allyne Leylyane C. de Souza 
Amanda Assunção A. Queiroz 
Ana Carolyna da Silva Alves 
Ana Cibele Lucena de Sousa Farias 
Ana Lúcia F. de Lima 
Anaihara Assunção de Arruda 
Anderson Antônio B. de Araújo 
Angélica Duda da Silva 
Anielle Kaline da Silva Andrade 
Annielly Arruda do Nascimento 
Bárbara dos Santos Silva 
Bárbara Karem Ramalho dos Santos 
Bárbara Muriel S. de Melo 
Camila Luana da Silva 
Carlos Alexandre G. do Nascimento 
Carlos Andrade da Silva 
Cássia Silva Ribeiro de B. Correia 
Clarissa Santos da Silva 
Cleiviane Barbosa das Chagas 
Cynthya Grazielle Arruda Santos 
Daiane Dias 
Daniela Barosa de Moura 
Daniele Silva 
Deise Alexandra Cardoso da Silva 
Deysiane Mikaely Chagas dos Santos 
Dilson Filho 
Edivalda Lima do Nascimento Silva 
Elaine Maria Alves de Lucena 
Eliane da Costa 
Ellcio Ricardo 
Eloiza Rocha 
Eudes de Lira 

Éverton Lima de Arruda 
Fabiana Farias da Silva 
Fernanda Mayara X. de Arruda 
Flávio Edno Nóbrega 
Francieverton Fernandes da Rocha 
Gabriela Oliveira da Silva 
Geneton Gomes Barbosa 
Geovanio Alexandre Silva 
Graciete Mª Barbosa da Silva 
Hayanne da Silva Barbosa 
Ila Stheffanye Soares de Souza 
Ir. Gerson de Lima 
Iraci Sales 
Isabela Caroline 
Jessiane Roberta O. da Silva 
Joana Darc de Souza Lopes 
João Bezerra de Lima Neto 
José Aniervson Souza dos Santos 
José de Assis 
José Edson da Silva 
José Gaspar Santana de Moura 
José Mazinho Barbosa da Rocha 
José Rogério Silva de Arruda 
José Severino da Silva 
José Vitor Silva de Lima 
Joseane Maria da Silva Oliveira 
Josefa Mirelle Santos de Sousa 
Josefa Silva de Arruda 
Joyce Roberta 
Juliana Arruda de Souza 
Juliana Beatriz S. Pereira 
Juliana da Silva Barbosa 
Juliane Karoline 
Jussara Caroline Silva de Arruda 
Kalliston Silva de Melo 
Karla Fernanda Marques de Arruda 
Kássia Mª Queiroz da Silva 
Kleitson Emanuel da Silva 
Larissa Henrique Dias da Silva 
Laudenice Barbosa da Silva 
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Leandro de Albuquerque Lima 
Leandro Paulino da Silva 
Leonildo Antônio Barbosa da Silva 
Letícia Barbosa dos Santos 
Lidiane Arruda de Santana 
Liliane Maria Pessoa da Silva 
Liliane Oliveira dos Santos 
Lindaci Natália Soares da Silva 
Luan Silva de Oliveira 
Lucas Cabral de Andrade 
Lúcia Remígio Bezerra 
Luciana G. Arruda Duarte 
Luiz Eduardo Santos da Silva 
Luiz Felipe Santos de Arruda 
Luiza de Andrade Veríssimo 
Manoel Duarte da Fonsêca Filho 
Manoelle Maria Silva de Lima 
Marcela Ellen Barbosa 
Marcelino Gilmar da Silva 
Marcílio Emmanoel M. de Souza 
Maria Aparecida de Souza Batista 
Maria Aparecida Silva Bezerra 
Maria Camila Gonçalves 
Maria da Vitória O. Barbosa 
Maria de Fátima de Sousa 
Maria do Livramento da S. Freitas 
Maria Elizabete Nunes de Azevedo 
Maria Erlayne dos S. Barbosa 
Maria Isabela N. de Lira 
Maria José da Silva 
Maria Luciane da Silva Lira 
Maria Rosineide Santos das Chagas 
Maria Sônia Luiz da Silva 
Mariana de Fátima B. Lima 
Mariana dos Santos Duarte 
Marilene Maria da Silva Santos 
Marlete Diógenes Farias do 
Nascimento 
Melqui dos Santos 

Micaela Carla Silva dos Santos 
Mirian Etelvina S. da Costa 
Patrícia Costa Vieira Batista 
Paula dos Santos da Soares 
Pe. Antônio Lucena da Silva 
Pe. Pedro Francisco 
Priscila Vanessa S. de Santana Sales 
Rafael 
Rafael Rocha 
Rajane Gomes da Silva 
Ranerolly de Souza Bonfim 
Raquel Melo do Nascimento 
Rejane Lima de Souza 
Renata Cruz Pinto 
Romário José da Silva 
Romeu de Almeida 
Ronaldo Oliveira da Silva 
Roseni Barbosa da Silva 
Samara Santos da Silva 
Sem. Antônio Alves Ferreira Junior 
Sem. Ayrton Barbosa Filho 
Sem. Saliton da C. Bezerros 
Sueli Maria da Silva 
Taciano Neidson Arruda da Silva 
Tatiane Priscila de Lima Braga 
Thainá Fernanda 
Thalita Micaelle Santos Gonçalves 
Thays Fernanda 
Túlio José Vieira Duda 
Valdilene Felix da Silva 
Vanderleia Melo do Nascimento 
Virgínia Karina A. Silva 
Viviane Lucia 
Viviane Rocha Sacramento 
Weslley Gomes Barboza 
Wiliane Nascimento dos Santos 
Wilvânia Lima 
Yrandir de Holanda Torres Junior 
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FOTOS 
 
A 1ª Conferência Municipal de Políticas Pública de Juventude de Surubim foi realizada com 
a efetiva participação dos(as) jovens do município, essa afirmativa é possível ver 
nitidamente nos relatos de participação deixados tanto nos murais da conferência quanto 
nas propostas aprovadas pelos(as) mesmos(as). 
As fotos que disponibilizamos abaixo, revelam um pouco da participação da juventude de 
Surubim em sua primeira conferência de políticas públicas e exemplificam a efetiva 
participação destes(as). 
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PALAVRA DE ORDEM 

Durante a Conferência de Juventude os(as) jovens participantes elegeram uma “Palavra de 

Ordem” que não permitiam que os(as) mesmos(as) desanimassem e nem perdessem a 

energia. Durante toda a conferência, com energia, força, coragem e determinação, ao som de 

palmas os(as) jovens gritavam: 

>> Juventude, combatente, lutando pelo futuro no presente! <<  
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MENSAGEM FINAL 

Realizar a 1ª Conferência de Juventude em Surubim, antes de tudo, representa um salto na 

política pública municipal, não por apenas representar que o tema ganhou projeção em nível 

governamental, mas principalmente porque a participação da juventude representou um alto 

nível de entendimento, ou ao menos, de interesse pelos temas que a cercaram. Diferente de 

épocas atrás em que a participação do povo se dava quase que exclusivamente para protestar 

e/ou reivindicar por alguma situação política ou causa social, hoje vemos o povo se reunir 

também para propor e ajudar na elaboração dos projetos e programas voltados para seu 

seguimento social, além, é claro, de participar também da avaliação e do controle social. Esse 

processo, sem sombra de dúvidas, foi conquista do povo, organizados ao longo de décadas. 

Em Surubim, a referida conferência significará para as juventudes municipais uma grande 

conquista em termos relacionais e sociais, levando em consideração as diversas atmosferas 

que giraram em torno do temário da conferência. É possível dizer que o processo 

organizacional possibilitou que nos dias que seguiram a conferência de juventude em Surubim 

os(as) jovens participantes tivessem envolvidos(as) com o temário central e com os objetivos 

que cercavam a realização da edição desta conferência, entre eles, a construção do Plano 

Nacional de Juventude e a integralidade das Políticas de Juventude, por exemplo. 

Depois de realizada esta conferência o município certamente viverá uma época de 

protagonismo e envolvimento juvenil, não apenas pelas propostas eleitas pelos(as) 

participantes da conferência, mas inclusive e principalmente, porque começa a diminuir, 

gradativamente e de forma participativa a “alienação” e desinteresse político. Essa afirmativa 

foi possível ser visualizada no decorrer dos dois dias que ocorreu a conferência. As falas, 

reivindicações, propostas, sugestões, articulações (...) dos(as) jovens participantes foram 

suficientes para que se pudesse compreender quais são os anseios e necessidades das 

juventudes surubinenses.  

Diante de tudo isso é importante recordar que, os registros que temos da participação juvenil 

na elaboração de suas próprias políticas têm início pelas instituições não governamentais e 

agora com a realização desta conferência a discussão assume importância e obrigatoriedade 

na agenda governamental do município. Isso não quer dizer que tudo já está pronto e acabado 

após essa realização, mas nos dá margem de certeza de que a partir de agora a temática não 

ficará em segundo plano.  

Particularmente, assessorar a realização desta conferência de juventude em Surubim através 

do Instituto de Protagonismo Juvenil (IPJ) não foi apenas uma missão do Instituto, mas 

principalmente a realização de um sonho que há anos vinha sendo sonhado em conjunto. 

Assessorar a Comissão Organizadora, antes de qualquer coisa, não foi tarefa difícil, visto a 

experiência e compromisso destes(as), depois foi uma tarefa prazerosa e que me encheu de 

esperanças em que as propostas eleitas pelos(as) jovens participantes da conferência estarão 

em boas mãos. Por último “tirar o chapéu” ao governo municipal que oportunizou este espaço 

para a juventude de Surubim. A todos e todas os meus parabéns e votos de sucessos! 

José Aniervson Souza dos Santos 
Presidente do Instituto de Protagonismo Juvenil - IPJ  
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