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T odo jovem tem potenciais a serem explorados, vocaliza-
dos e fortalecidos. Acreditamos que, por meio do olhar 

sensível para o indivíduo e para seus territórios (cidade, bair-
ro e país), é possível criar oportunidades que mobilizem co-
letivamente lideranças cidadãs comprometidas em se tornar 
referências democráticas.
 
Entendemos a liderança cidadã como um processo mais am-
plo do que o protagonismo individual. É uma caminhada que 
reconhece, valoriza e oferece espaço para o desenvolvimento 
das diferenças. Começa de dentro do indivíduo e ganha sua 
potência para o coletivo, experienciando o autoconhecimen-
to, percursos teóricos e vivenciais que ajudam a desenvolver 
esse ou essa jovem.

Antes de ser um projeto social, o Agentes da Cidadania é 
um abraço e um encontro de pessoas que acreditam em uma 
sociedade que fortalece propósitos e no poder de transforma-
ção da juventude.

São jovens ativos que merecem ser ouvidos, respeitados 
e sonhados. Uma juventude que transforma propósitos em 
AÇÕES coletivas para o desenvolvimento local.

É UMA JORNADA QUE PROPÕE AMPLIFICAR VOZES E RECONHECER 
POTENCIAIS LIDERANÇAS CIDADÃS QUE ACREDITAM NO SEU PODER DE AÇÃO 

E QUE VALORIZAM A IMPORTÂNCIA DE UNIR ESFORÇOS E ATUAR DE MODO 
COLETIVO PARA A TRANSFORMAÇÃO

EM QUE ACREDITAMOS
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O Agentes da Cidadania é um programa que reconhece e 
desenvolve jovens lideranças cidadãs para mobilização 

coletiva e local.

JOVENS LIDERANÇAS 
CIDADÃS:

Pessoas protagonistas, 
empoderadas e 

responsáveis e que têm 
suas vozes ativas e 

amplificadas para engajar 
outras pessoas.

O AGENTES 
DA 

CIDADANIA

MOBILIZAÇÃO 
COLETIVA E LOCAL

Ações de intervenção nos 
territórios, possíveis de 

serem feitas e celebradas, 
que olham para os 

problemas reais e para as 
causas que movem cada 
uma dessas lideranças. 

O QUE FAZEMOS
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EMPATIA

COLETIVIDADE AUTONOMIA

CELEBRAÇÃO

LIDERANÇA
CIDADÃ

COMO FAZEMOS
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O objetivo do Programa Agentes da Cidadania  é pro-
mover o engajamento e participação da população, 

fortalecendo a cultura democrática do município.
 
A iniciativa se concretiza por meio de encontros e con-
teúdos formativos, mentorias, desenvolvimento de projetos 
em grupo para a cidade e muita celebração.
 
Com o apoio do Instituto Votorantim e da Votorantim Ci-
mentos, a cidade pioneira a investir nesses jovens líderes 
cidadãos foi Votorantim/SP.

Ao todo, 24 jovens concluíram essa jornada dividida em 
4 grandes etapas:

É criando espaços e dando oportunidade para que as pessoas e os grupos 
possam ser quem são, pois reconhecemos e valorizamos as potências de 
cada um.  

É com acolhimento e esforço de compreender o lugar do outro que a gente 
cria laços no grupo.

É a partir do fazer coletivo, unindo esforços, potencializando as diferenças, 
que promovemos mudanças significativas. 

É comemorando o que fazemos coletivamente que a gente se motiva a assu-
mir novas responsabilidades de transformação do nosso território.

AUTONOMIA

COLETIVIDADE

CELEBRAÇÃO

EMPATIA



Série de encontros e envio de materiais sobre cuidados, po-
lítica e cidadania, sensibilização e acolhimento do grupo re-
cém formado e o despertar sobre o território onde vivem. 

 
DESTAQUE DO QUE ROLOU
Roda de conversa com o Coletivo Cê da cidade de 
Votorantim sobre a trajetória do grupo e a história 
do território
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COMO FAZEMOS

ACOLHIMENTO E O CUIDADO
(EU, O GRUPO E A CIDADE) 

Série de encontros, processos participativos e informativos 
sobre os desejos e as dificuldades vivenciadas pelos jovens 
em seus territórios. Formação de subgrupos em torno de in-
teresses e causas dos jovens. Realização de mapeamentos, 
pesquisas, entrevistas e diagnósticos sobre a cidade e pro-
blemas vivenciados. Criação de espaços para os jovens cria-
rem. Debates temáticos sobre temas de interesse dos jovens e 
de destaque na cidade. 

 
DESTAQUE DO QUE ROLOU
Consulta Pública sobre os problemas da cidade de 
Votorantim. Primeira Live proposta e organizada 
por uma Agente da Cidadania

OS PROBLEMAS DA CIDADE



Encontros para trocas e acompanhamento dos jovens, imple-
mentação de soluções para a cidade e reforço das mentorias 
de apoio. Realização de oficinas para compartilhamento de 
saberes, debates e filmes para reflexão sobre a cidadania.

 
DESTAQUE DO QUE ROLOU
Festival + Art com artistas locais. Oficina comparti-
lhando saberes para criação de websites. Live sobre 
Eleições, as regras e a representatividade na política

Oficinas específicas para desenho de soluções possíveis para 
os problemas identificados na etapa anterior.  Nesta etapa, 
os jovens tiveram mentorias e suporte para aprimorar os pro-
jetos. Realização de discussões temáticas sobre temas rela-
cionados à juventude e cidadania.

 
DESTAQUE DO QUE ROLOU
Lives sobre cidadania em Votorantim. Grupo Incluir 
é se Reconstruir na TV Votorantim

COM ISSO, O PROJETO BUSCA IMPLEMENTAR SOLUÇÕES 
QUE CONTRIBUAM PARA A TRANSFORMAÇÃO DE SEUS 
TERRITÓRIOS, ENGAJAMENTO DA POPULAÇÃO E O 
FORTALECIMENTO DA CULTURA DEMOCRÁTICA E CIDADÃ. 
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AS SOLUÇÕES

MÃO NA MASSA
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QUEM SÃO OS JOVENS QUE ESTÃO FAZENDO 

ADRIELLY MARQUES ANDREAS DA CUNHA

DÉBORA VERNEQUE

CAMILY OLIVEIRA

EDUARDO DE OLIVEIRACLARA DA SILVA

ACONTECER A CIDADANIA EM VOTORANTIM/SP?
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GREICE RODRIGUES

LUIZA ALVES

KALINY CAMARGO

MARCOS PAULO ALMEIDA

GHIOVANNI SANTANA

KETILYN CRISTINA
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NÚBIA CAMARGO

THAIS DE ALMEIDA

SILAS SANTANA

WILLIAM WALACE

MATHEUS ARRIEL

STEVEN JOE
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GIOVANNI TORRES

INGRID SAYURI

GUILHERME FELIPEELITON LUCAS

GUSTAVO FANTIN
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É um grupo que se debruçou sobre o problema da inseguran-
ça alimentar de famílias da cidade, principalmente, no pe-
ríodo de pandemia. Por isso, busca arrecadar doações de 
cestas básicas para serem entregues a uma organização de 
assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade social 
de Votorantim/SP.

QUAIS SÃO OS PROJETOS?

ONG ALIMENTAÇÃO

Principais ações: campanha de arrecadação de alimentos, máscaras 
de proteção, itens de higiene e limpeza, compra de cestas básicas e 
distribuição para organização local.

Resultados: 15 cestas básicas doadas para o Clube da Família, ong 
localizada no Bairro Promorar em Votorantim-Sp.

Participantes: Gustavo Fantin, Kaliny Camargo e Ketilyn Cristina.



14

É um projeto voluntário que identificou pouco acesso à cultu-
ra por determinados grupos e regiões da cidade e, a partir 
disso, buscou meios de valorizar e entregar cultura e arte 
local para todos do município de Votorantim/SP.

Principais ações: realização de festival de cultura online com artistas 
locais, promovendo engajamento social e cultural da população da cidade, 
além de divulgar a produção cultural local.

Resultados: festival Quarentena +Art com a participação de 10 artistas 
locais nas áreas de teatro, música, performance, dança, design, desenho 
com acesso de mais de 300 usuários nas redes do projeto.

Participantes: Clara da Silva,  Débora Verneque, Eliton Lucas, Ingrid 
Sayuri, Ghiovanni Santana, Marcos Paulo Almeida e Silas Santana.

ART+
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O projeto Frutos do Esporte observou a importância do es-
paço público adequado e bem conservado para a prática 
de esportes da comunidade, por isso visa desenvolver enga-
jamento cidadão com o foco na zeladoria e conservação de 
espaços públicos para os moradores de Votorantim/SP.

Principais ações: diagnóstico a partir de consulta aos moradores e 
construção de um projeto de revitalização da praça pública Dominguinhos, 
possibilitando uma melhor utilização do espaço para práticas esportivas e 
atividades físicas e entrega do documento para autoridades públicas.

Resultados: elaboração do documento e reunião de apresentação para 
autoridade pública da Prefeitura Municipal.

Participantes: Andreas da Cunha, Guilherme Felipe, Giovanni Torres, 
Matheus Arriel e Núbia Camargo.

FRUTOS DO ESPORTE
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A partir da identificação de que há pouco apoio às organiza-
ções locais que atendem pessoas com deficiência (PcD), o projeto 
Incluir É Se Reconstruir busca sensibilizar sobre os direitos das 
pessoas com deficiência e conectar instituições a voluntários in-
teressados em colaborar e doar, criando uma ponte entre quem 
quer ajudar e quem precisa ser ajudado.

Principais ações: produzir conteúdos abordando assuntos relacionados à 
pessoa com deficiência para redes sociais: Instagram, Facebook e Tiktok, e 
estimular as pessoas a se voluntariar e fazer doações para as organizações 
de Votorantim que atendem pessoas com deficiência.

Resultados: criação de rede com 19 voluntários para apoiar as 
organizações locais que atendem PcD; redes sociais ativas com mais 
de 200 seguidores; criação de site com informações sobre o projeto 
e apoio a voluntários.

Participantes: Adrielly Marques , Camily Oliveira, Greice Rodrigues, 
Luiza Alves e Thais de Almeida. 

INCLUIR É SE RECONSTITUIR
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É um projeto que olha para a dificuldade de jovens em com-
preender problemas de saúde mental e receber apoio. Por 
isso, tem como objetivo disseminar informações sobre saúde 
mental nas redes sociais e ser uma ponte entre pessoas que 
precisam de ajuda psicológica e os Centros de Atenção Psi-
cossocial (Caps).

Principais ações: produção de artes para redes sociais e construção 
e disponibilização de formulário que direcione o público que precisa de 
apoio psicológico a um CAPS.

Resultados: redes sociais com mais de 100 seguidores; mais 
de 10 preenchimentos de de formulários de indicação para 
direcionamento a um CAPS.

Participantes: Eduardo de Oliveira, Steven Joe e William Walace.

MENTAL HEALTH
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AGENTES DA CIDADANIA

EM NÚMEROS

24 JOVENS CONCLUÍRAM
AS ETAPAS DO PROJETO

5 PROJETOS
IMPLEMENTADOS

2 CONSULTAS PÚBLICAS
REALIZADAS

MAIS DE 450 PESSOAS PARTICIPANTES
DAS CONSULTAS PÚBLICAS

18 ATIVIDADES ONLINE COM
OS JOVENS REALIZADAS

OUTRAS 17 ATIVIDADES 
ONLINE ABERTAS AO PÚBLICO

20 MIL USUÁRIOS ALCANÇADOS
PELAS ATIVIDADES ONLINE

+ DE 80% DOS JOVENS ENGAJADOS
EM QUESTÕES DE CIDADANIA E DA CIDADE
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DEPOIMENTOS

“Eu entrei no projeto desacreditado, sabia que seria uma ótima experiência 
mas não imaginava o quanto me impactaria no decorrer desses meses. Co-
nhecer melhor minha cidade e trabalhar com outros jovens desenvolvendo 
projetos foi uma experiência insubstituível e que vou recordar até o último 
dia de minha vida, me deu uma esperança enorme de que tudo pode sim ser 
melhor, não é fácil mas a mudança já começou”

“Eu gostava dos encontros, já tinha virado rotina, eu achava legal pq mes-
clava muito entre algo dinâmico e algo teórico, muito legal e uma interação 
que no grupo do zap eu não tinha. e eu amava que ninguém deixa a gente 
de lado,sempre perguntando muito bom”

“Bom eu digo pelo meu grupo, nós conseguimos até ultra-
passar nossos objetivos então acho que foi ótimo os trabalhos 
nos grupos até pra ter habilidade em trabalhar em equipe”

“Cada live, oficina e até mesmo o filme foram muitos ensi-
namentos, eu aprendi e enriqueci muito os meus assuntos”

ANDREAS CUNHA

GREICE RODRIGUES

ADRIELLY MARQUES

INGRID SAYURI 
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“Ah eu achei super legal ter ocorrido essas oficinas e lives, foram 
algo que não estava nos planos mas foram ótimos para o meu 
aprendizado, e eu pude na oficina dar meus conhecimentos para 
as outras pessoas e ensinar elas, isso foi realmente gratificante”

“O projeto me trouxe uma visão diferente da minha realidade, me 
fez ter uma percepção diferente de tudo ao meu redor”

“Acho que esses encontros desenvolvem e reforçam a necessidade de respon-
sabilidade em nós mesmos” Giovanni Santana“me ajudou a ter paciência e a 
perceber que sempre tem outros caminhos de lidar com determinadas ocasiões”

“Contribuiu para mim como pessoa e também como humano, aprendi a 
trabalhar em grupo e a superar desafios, como social, pois sou bem tímida e 

principalmente aprendizagem”

GUILHERME FELIPE

THAIS DE ALMEIDA

KALINY CAMARGO

CAMILY OLIVEIRA



EQUIPE

LAILA BELLIX
Mestre e gestora de políticas públicas. Coordenou projetos de governo aber-
to na Prefeitura de São Paulo e na Agenda Pública. É co-fundadora do Institu-
to de Governo Aberto e facilitadora de processos em grupo. 

VANESSA MENEGUETI
Advogada e mestranda em Ciências Humanas e Sociais. Atuou na Prefeitura 
de São Paulo com políticas de governo aberto, transparência e integridade. 
É facilitadora de conversas e cofundadora do Instituto de Governo Aberto.

HENRIQUE PARRA
Bacharel em Ciências Sociais e Mestre em Gestão de Políticas Públicas. Co-
fundador do Movimento Voto Consciente Jundiaí. Foi consultor em metodolo-
gias de participação digital para a SNJ/Presidência da República. É Diretor 
Executivo do Instituto Cidade Democrática. 
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RICARDO POPPI
Mestre em Ciência Política. Coordenou projetos de inovação e desenvolvi-
mento como o Participa.br, Caixa Mágica da Participação Social e o Empur-
rando Juntos. É Diretor de Tecnologia do Instituto Cidade Democrática.

FERNANDO RIBEIRO
Licenciado em Educação Física, Pós Graduado em Pedagogia do Esporte 
com extensão em Educomunicação. Atua como educador no Sesc Sp nos Pro-
grama Curumim, voltado para crianças e no Programa Juventudes, atuando 
junto ao público jovem.

LAIS CRUZ
Graduada de Produção Multimídia pela Universidade SENAC e especialista 
em Marketing Digital. Participa de uma Iniciativa social liderada por jovens 
do Campo Limpo, zona sul de São Paulo chamada Escola de Notícias.
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R E A L I Z A Ç Ã O : A P O I O :

P A R C E I R O S


