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RESUMO

O resumo em análise é parte do projeto de pesquisa “configuração local de proteção de minorias”, e aborda, de forma específica, a situação dos 
jovens da cidade de Japeri, integrante da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, face às previsões administrativas desse município. 
Isso porque, nessa cidade, segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), jovens de 18 a 29 anos foram 37,6% (trinta e sete vírgula seis 
por cento) das vítimas nos registros criminais de Letalidade Violenta no ano de 2016. Esses dados são mais que suficientes para justificar a 
exigência de políticas públicas específicas, pois eles tornam evidente a situação de vulnerabilidade na qual estão alocados os jovens do município. 
Somada a isso, há a importante função da Lei Orçamentária Anual (LOA) de estabelecer, de forma mais imediata, as tão necessárias políticas 
públicas, uma vez que sua elaboração é anual, o que a faz ser próxima das ocorrências cotidianas. Tendo por fundamento teórico o segundo 
princípio da justiça de John Ralws, que consiste em permitir diferenças na estrutura básica da sociedade desde que elas beneficiem os menos 
favorecidos, e constatada a posição de fragilidade dos jovens, o problema que surge como norteador da pesquisa é como a administração 
municipal assiste os jovens na sua previsão orçamentária. Diante dessa realidade e dos questionamentos acerca da assistência concedida aos 
jovens, o resumo objetiva apontar os possíveis atos administrativos, presentes na LOA, destinados exclusivamente aos jovens. A análise 
documental, isto é, leitura e interpretação dos documentos e legislações utilizadas, é o método por meio do qual os objetivos foram alcançados. E 
o resultado de toda essa abordagem foi a constatação de que há 5 projetos na LOA de Japeri com foco nos jovens,  distribuídos nas previsões 
orçamentárias de 4 Secretarias Municipais. Com efeito: na Secretaria Municipal de assistência Social e trabalho, existe a previsão do projeto 
“Inclusão social com uma Juventude cidadã”, que infelizmente não possui nenhum orçamento; na Secretaria Municipal de Educação, está previsto 
o projeto “Manutenção e Operacionalização da educação de jovens e adultos”, com orçamento de R$ 607.000,00 (seiscentos e sete mil reais); na 
Secretaria Municipal de Esporte, estão os projetos “Incentivar os jovens no esporte” e “Promovendo a inclusão social entre jovens”, este com 
orçamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e aquele com de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e na Secretaria Municipal de Defesa Civil, está o 
projeto “Promover projeto agente mirim e agente jovem”, contemplado com o orçamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Isso demonstra que 
só há 3 atos administrativos na LOA destinados exclusivamente aos jovens, sendo um deles, qual seja “inclusão social com uma juventude cidadã”, 
carente de orçamento, e os demais, ambos da Secretaria Municipal de Esporte, somam uma previsão orçamentária de R$ 35.000,00 (trinta e 
cinco mil reais), sendo esse valor o montante destinado exclusivamente aos jovens. Portanto, a conclusão é de que a administração municipal 
assiste a juventude munícipe de forma pouco expressiva frente aos dados do ISP, pois 3 projetos não configuram uma assistência expressiva à 
parcela da população que é 37,6% da vítimas nos registros criminais de Letalidade Violenta.
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