
CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

INDICAÇÃO N°  3 31 /20 

Egrégio plenário: 

ÂPROVADC FO 'AN:Nmr,Ang 

fi ° A  2 ili 2& 

Os jovens apresentam várias caracterí as inerentes ao momento da 

vida, independentemente de onde eles viera e onde residem. Todos têm o 

desafio da transição da infância para a vida a' dulta, com as questões típicas 

dessa etapa 

Fazer a diferença na vida de outras pessoas: todos acham a iniciativa 

linda, mas poucos estão dispostos a se engajar. E isso não acontece por 

egoísmo ou ausência de empatia. Muitas vezes, o que falta é 

um empurrãozinho para que se envolvam em projetos sociais. Para a maioria 

deles, principalmente os mais vulneráveis, carece mesmo é de incentivo. Por 

outro lado, há projetos maravilhosos que acabam nem saindo do papel pela 

dúvida a respeito de sua importância. 

Dar oportunidade e apoio aos jovens carentes de desenvolverem suas 

ideias e projetos em prol da sociedade, é o que propõe ao Executivo, a presente 

Indicação. 

Quanto mais investirmos em projetos educacionais e de inclusão social, 

menos jovens indo para o caminho dos vícios das drogas. álcool e criminalidade. 

INDICO, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Marcus Vinicius de 

Almeida e Melo, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o Soberano 

Plenário, se digne Vossa Excelência em determinar ao setor competente desta 

Municipalidade, os estudos necessários, objetivando criação de MINUTA DE 

ANTEPROJETO DE LEI que dispõe sobre a implantação do "Programa 

Jovem Protagonista" no município de Mogi das Cruzes. 
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Isto posto, sendo atendida a presente Indicação, certamente Vossa 

Excelência contribuirá com o desenvolvimento de políticas públicas de eficiência 

para auxiliar na formação de jovens, contribuindo para uma sociedade mais 

equilibrada e garantindo os direitos de todos. 

Plenário "Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda", 15 de Julho de 2020 

FERNANDA MORENO 

VEREADORA - MDB 
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MINUTA DE ANTEPROJETO DE LEI N° DE 2020 

Dispõe sobre a Criação do PROGRAMA 

JOVEM PROTAGONISTA do Município de 

Mogi das Cruzes e dá outras providências. 

O PREFEITO DE MOGI DAS CRUZES DECRETA, 

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Ler 

Art. 1° Fica criado o PROGRAMA JOVEM PROTAGONISTA do Município de 

Mogi das Cruzes, de caráter inclusivo, que visa buscar alternativas 

emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais enfrentadas 

pela população de 14 a 18 anos, por meio de ações comunitárias protagonizadas 

pelos jovens mogianos. 

§ 1° O Programa de que trata esta Lei será de gestão compartilhada do Poder 

Executivo por meio de suas respectivas Secretarias e coordenado pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social. 

§ 2° A participação do jovem munícipe junto ao Programa Jovem Protagonista 

em nenhuma hipótese configura relação de emprego com o Município de Mogi 

das Cruzes, tendo natureza de colaboração em caráter eventual e sem vínculo 

de subordinação. 

Art. 2° O Programa referido no artigo 1° desta Lei, consiste na concessão de 

uma bolsa auxilio no valor mensal de RS 540,00 (quinhentos e quarenta reais). 

para até 90 (noventa) jovens, mediante disponibilidade orçamentária 
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Parágrafo único. Os beneficiados de que trata o "caput" deste artigo poderão 

participar do Programa pelo período máximo de 24 (vinte e quatro) meses, não 

prorrogáveis. 

Art. 3° Os cidadãos que poderão participar deste Programa, deverão estar 

enquadrados nos seguintes pré-requisitos: 

I - residir, no mínimo, pelo período de 12 (doze) meses, no Município de Mogi 

das Cruzes: 

II - estar na faixa etária entre 14 e 18 anos de idade. 

§ 1° No caso de número de inscrições superar o de vagas, a preferência para 

participação no Programa será estabelecida mediante aplicação, pela ordem. 

dos seguintes critérios: 

I - menor renda familiar per capita: 

II - maiores encargos familiares: 

III - mulheres arrimo de família; 

IV - maior tempo de residência no Município de Mogi das Cruzes. 

§ 2° Os critérios específicos de seleção dos participantes e projetos, local de 

inscrição e demais critérios do Programa serão disciplinados por 

regulamentação. no prazo de 30 (trinta) dias da publicação da presente Lei. 

Art. 4° A participação do jovem no Programa se dará mediante Termo de 

Compromisso, e implica: 

I - Presença de 90% (noventa por cento) nas atividades realizadas nos projetos 

que estarão inseridos nas comunidades; 
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II - Participação. em caráter eventual, com atividades de interesse do município 

de Mogi das Cruzes, através de convocação da Secretaria Municipal de 

Assistência Social; 

II I - Presença de 75% em atividades semanais desenvolvidas pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social; 

Art. 50 As condições para participação do jovem no Programa será mediante 

apresentação de projeto comunitário de atendimento gratuito para a população 

de Mogi das Cruzes, devidamente analisado e aprovado por comissão 

especialmente nomeada para esse fim pelo Chefe do Poder Executivo, nos 

termos do Decreto regulamentador do Programa. 

§ 1° A participação implica na colaboração em caráter eventual, com a prestação 

dos serviços em projetos de interesse do Município de Mogi das Cruzes, da 

comunidade local, dos órgãos públicos da Administração direta, indireta, 

organizações sociais e outras, sem vínculo de subordinação e sem 

comprometimento das atividades desenvolvidas. 

Art. 60 Dar-se-á o desligamento do jovem munícipe do programa nos seguintes 

casos 

I - no não cumprimento de todas as obrigações de que trata o termo de 

compromisso e a presente legislação: 

II - caso fique constatado ser o munícipe viciado em drogas ou alcoólatra e que 

não aceita ajuda profissional ou de instituição habilitada: 

III - a qualquer momento a critério da Administração Municipal: 

IV - encerramento do programa. 
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Art. 7° As vagas que surgirem durante a execução do Programa, por desistência 

do Município ou pela perda do direito à participação no programa. poderão ser 

preenchidas a qualquer tempo. 

Art. 8°. As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias. suplementadas se necessário. 

Art. 9°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Mogi das Cruzes. 15 de julho de 2020. 

MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA E MELO 

PREFEITO MUNICIPAL 



Prefeitura abre inscrições para o 
Programa Jovem Protagonista 

Publicado 1 ano atras em 28 de maio de 2019 
Por Prefeitura 

Interessados até o dia 28 de junho para inscrever projetos 

A Prefeitura de Hortolándia está com inscrições abertas para o Programa Jovem Protagonista, 

voltado para jovens com idade entre 14 e 18 anos, em situação de vulnerabilidade social. Para 

participar, é necessário apresentar um projeto social com atividades de apoio e fomento do 

protagonismo juvenil para a comunidade. Os projetos inscritos serão analisados pela 

Comissão de Avaliação, Seleção e Monitoramento com base no Programa Jovem 

Protagonista. Os participantes aprovados receberão uma bolsa auxilio de R$ 540,00 mensais 

para realizar o projeto. As inscrições vão até o dia 28 de junho. 

Interessados em integrar o programa devem procurar a Secretaria de Inclusão e 

Desenvolvimento Social, no Paço Municipal Palácio das Águas, localizado na rua José 

Claudio Alves dos Santos, 585, Remanso Campineiro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 

11h30 e das 13h30 às 16h30. São 25 vagas. A lista com os nomes dos aprovados será 

divulgada no Diário Oficial do Município, que pode ser consultado no site 

www.hortolandia.sp.gov.br. 

De acordo com a Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, o Programa Jovem 

Protagonista foi instituído pela Lei n°3.592/2018 e regulamento e Decreto n°4.160/2019. O 

Programa tem caráter inclusivo com o objetivo de buscar alternativas para o combate à 

vulnerabilidade social, por meio das ações comunitárias protagonizadas pelos jovens 



O Programa Jovem Protagonista, assim como os cursos de qualificação profissional integram 

o PIC (Programa de Incentivo ao Crescimento) implantado pela Prefeitura com o objetivo de 

promover o desenvolvimento urbano, ambiental. social e humano para que Hortolândia cresça 

com planejamento e sustentabilidade nos próximos 30 anos. Por meio do programa, a 

Prefeitura quer melhorar a prestação dos serviços públicos municipais em todas as áreas, em 

especial na saúde, educação, segurança. mobilidade urbana e geração de emprego. Mais de 

100 obras e serviços serão realizados por meio do PIC. 

Este artigo foi enviado pela Prefeitura de Hortolandia 



Prefeitura lança Programa Jovem 
Protagonista 
( ) r& Publicado 12 meses atras em 18 de julho de 2019 

Por Prefeitura ‘..,....... 

O prefeito Angelo Perugini lançou oficialmente, nesta quarta-feira (17/07), o Programa Jovem 

Protagonista. Trata-se de uma iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria de Inclusão e 

Desenvolvimento Social, voltada a jovens entre 14 e 18 anos de idade, em situação de 

vulnerabilidade social, que já realizam ou pretendem realizar no município projetos sociais que 
de algum modo beneficiem a comunidade. Os 25 contemplados atuarão em diversas áreas, 
tais como esportes e cidadania, artes e linguagens (teatro, música, dança, desenho, inglês), 
culinária, arborização, prevenção e combate às drogas, dentre outras. Na primeira edição, o 
projeto recebeu 193 inscrições. 

A cerimônia de lançamento, no auditório do CFPE (Centro de Formação dos Profissionais em 
Educação) "Paulo Freire", no Remanso Campineiro, reuniu selecionados, familiares, amigos e 
gestores municipais. Durante o evento, foi exibido um vídeo com depoimentos dos jovens 
sobre os projetos. Cada integrante recebeu camisa do projeto, especialmente criada pela 
Prefeitura. 



quem vivia pelas ruas e precisava de auxílio, no bairro mais populoso de Hortolândia. A dupla 

costuma distribuir pão, leite, chá, café, água, roupas e cobertores, às vezes com o suporte da 

kombi da família. Natural de Minas Gerais, Nathanael lembra dos dias difíceis que já 

passaram em casa, tanto lá quanto aqui, o que despertou nele uma forte vontade de ajudar o 

semelhante. "Nós temos pouco, mas com o pouco que temos podemos ajudar. Ajudar alguém 

faz bem para a gente mesmo", diz o rapaz, feliz por ter sido selecionado no programa da 

Prefeitura. A ideia agora é expandir a iniciativa para outros bairros da cidade. 

Sobre o Jovem Protagonista 

De acordo com a Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, o Programa Jovem 

Protagonista é respaldado em legislação própria: a Lei n° 3.592/2018 e o Decreto 

n°4.160/2019. O Programa, de caráter inclusivo, visa buscar alternativas para o combate à 
vulnerabilidade social, por meio de ações comunitárias protagonizadas por jovens 

hortolandenses. Os projetos sociais inscritos foram analisados pela Comissão de Avaliação, 

Seleção e Monitoramento. Entre os critérios de escolha, segundo a Secretaria de Inclusão e 

Desenvolvimento Social, estão relevância social, número de beneficiados com a iniciativa, 

qualidade e legibilidade do texto da proposta e viabilidade do projeto. Os participantes 
aprovados receberão uma bolsa-auxilio de R$ 540,00 mensais para realizar o projeto. 

De acordo com o diretor do Departamento de Economia Solidária, Gérson Ferreira, o jovem 
poderá permanecer no programa por até dois anos e deverá comprovar participação efetiva 
no projeto. "O jovem deverá investir pelo menos 25 horas de trabalho mensal, desenvolvendo 
o protagonismo dentro da cidade. Eventualmente, também deverá participar das atividades 
desenvolvidas na Administração Municipal, mantendo canais de comunicação em relação aos 
temas relacionados ao seu projeto. Todos integrantes deverão apresentar relatórios com 
descrição, horário de dedicação ao projeto, além de imagens", explicou Ferreira. 

PIC 

O Programa Jovem Protagonista, assim como os cursos de qualificação profissional integram 
o PIC (Programa de Incentivo ao Crescimento) implantado pela Prefeitura com o objetivo de 
promover o desenvolvimento urbano, ambiental. social e humano para que Hortolândia cresça 
com planejamento e sustentabilidade nos próximos 30 anos. Por meio do programa, a 
Prefeitura quer melhorar a prestação dos serviços públicos municipais em todas as áreas, em 
especial na saúde, educação, segurança, mobilidade urbana e geração de emprego. Mais de 
100 obras e serviços serão realizados por meio do PIC 

Este artigo foi enviado pela Prefeitura de Hortolandia 

Receba as principais notícias direto no seu Telegram https://tme/portalhortolandia 
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LEI N° 3592, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018 

Dispõe sobre a Criação do PROGRAMA JOVEM 
PROTAGONISTA do Município de Hortolândia - SP 
e dá outras providências. 

O Prefeito do Município de Hortolândia, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° I 

Leis 

Fica criado o PROGRAMA JOVEM PROTAGONISTA do Município de Hortolândia-SP, de 
caráter inclusivo, que visa buscar alternativas emancipatórias para o enfrentamento das 
vulnerabilidades sociais enfrentadas pela população de 14 a 18 anos, por meio de ações 
comunitárias protagonizadas pelos jovens hortolandenses. 

§ 1° O Programa de que trata esta Lei será de gestão compartilhada do Poder Executivo por meio de 
suas respectivas Secretarias e coordenado pela Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento 
Social. 

§ 2° A participação do jovem munícipe junto ao Programa Jovem Protagonista em nenhuma 
hipótese configura relação de emprego com o Município de Hortolândia, tendo natureza de 
colaboração em caráter eventual e sem vínculo de subordinação. 

Art. 2° O Programa referido no artigo 1° desta Lei, consiste na concessão de uma bolsa auxílio no 
valor mensal de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), para até 90 (noventa) jovens, mediante 
disponibilidade orçamentária. 

Parágrafo único. Os beneficiados de que trata o "caput" deste artigo poderão participar do Programa 
pelo período máximo de 24 (vinte e quatro) meses, não prorrogáveis. 

Art. 3° Os cidadãos que poderão participar deste Programa, deverão estar enquadrados nos 
seguintes pré-requisitos: 

I - residir, no mínimo, pelo período de 12 (doze) meses, no Município de Hortolândia-SP; 

II - estar na faixa etária entre 14 e 18 anos de idade. 

§ 1° No caso de número de inscrições superar o de vagas, a preferência para participação no 
Programa será estabelecida mediante aplicação, pela ordem, dos seguintes critérios: 

I - menor renda familiar per capita; 

II - maiores encargos familiares; 
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(Publicado nos termos do artigo 108 e parágrafos, da Lei Orgânica Municipal de Hortolândia) 

IEDA MANZANO DE OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal 

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 17/01/2019 

Nota: Este texto disponibilizado não substitui o original publicado em Diário Oficial. 


