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HORÁRIO
Início

17/10/2018

Término

17:30

19:30
ENTIDADE

N O M E D O S PAR T I C I PAN T E S

Rubrica

LOCAL
SALA DE TREINAMENTO 3 DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

TELEFON

E-MAIL

A S S I N ATU R A

E

Lucas Guarnieri

SMSPPS

999380733

juventude@caxias.rs.gov.br

Ana Paula Flores

Ouvinte* (*será nova

991426416

aflores@fas.caxias.rs.gov.br

Iasmini Bellaver Dambros

FAS

984113611

ibellaver@fas.caxias.rs.gov.br

Aline Carneiro

Cultura

991267771

afcarneiro@caxias.rs.gov.br

Tiago Veiga

Entidades religiosas

999434239

tveiga@catolicafun.com.br

Giovana Rombaldi Cauduro

Saúde

999139750

giovanacauduro@gmail.com

Elisabete Silvestri

SMTTM

992482112

esilvestri@caxias.rs.gov.br

Alexandre Silvestrin

SMEL

991096213

asilvestrin@caxias.rs.gov.br

Maxwel Abreu

Participatório

992344716

abreumaxwel@hotmail.com

Andreia Rodrigues

SMED

991347454

acrodrigues@caxias.rs.gov.br

AUSÊNCIAS

Folha
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representante da FAS)

JUSTIFICADAS:

Julia Stallivieri (suplente Estudantes Ensino Superior), Luisa Covolan (Sdete) e William Cardoso (suplente Geração Trabalho
e Renda).

PAU TA:
- Planejamento 2019
- Situação de faltas e ausências de conselheiros
- Assuntos gerais

DELIBERAÇÕES
Aos dezessete dias do mês de outubro, estiveram reunidos na Sala de Treinamento 3 do Centro Administrativo Municipal,
os membros do Conselho Municipal da Juventude (Comjuve) anteriormente listados, para a oitava reunião ordinária do
colegiado no ano de 2018. Os conselheiros Maxwel e Lucas abriram a reunião apresentando a proposta de pauta, com foco
nas linhas gerais de planejamento das ações do Conselho para 2019 e na situação de faltas e ausências de conselheiros
nas reuniões ordinárias deste colegiado. No primeiro ponto de pauta, alguns conselheiros presentes apresentaram
propostas de ações para o próximo ano. O conselheiro Lucas destacou os principais eventos com atuação direta da
Coordenadoria da Juventude, que poderão contar com o apoio do Comjuve: o Dia do Jovem Trabalhador, em 24 de abril,
em que deve se realizar ação conjunta com o Fórum de Aprendizagem Profissional da Serra; a Semana Municipal da
Juventude, no mês de agosto, retomando a construção conjunta realizada em 2017 e anos anteriores, e conforme o que já
preconizam as legislações e decretos vigentes; e a Semana Municipal de Prevenção e Combate à Automutilação, em
setembro. A conselheira Aline destacou a importância do Conselho se inserir em programações relativas ao carnaval e a
Festa da Uva, ambas entre os meses de fevereiro e março. Ela citou ainda a Semana Municipal de Arte e Cultura, de 1º a
05 de maio, como espaço de inserção. O conselheiro Maxwel sugeriu que o mês de maio possa ser destinado também
para programações voltadas às jovens mães. O conselheiro Alexandre trouxe a preocupação de que sejam listadas pautas
principais para a construção dessa agenda de ações da juventude. Ele elencou pelo menos três temas que deveriam estar
previstos, entre outros assuntos, como a questão da vulnerabilidade social, o tema da evasão escolar e ações de
conscientização do trânsito. Ficou encaminhado que para a reunião ordinária do mês de novembro, a partir dos variados
apontamentos realizados, esteja na pauta a construção da agenda de ações da juventude para o ano de 2019, com
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participação, organização ou apoio do Conselho. Em relação ao segundo ponto de pauta, o conselheiro Maxwel relatou
preocupação da presidência do Comjuve em relação a ausência de diversos conselheiros ao longo das reuniões ordinárias
deste colegiado e a necessidade de um esforço da direção do Conselho buscando retomar o engajamento e a participação,
em especial, da sociedade civil. Em relação ao tema, vários conselheiros se posicionaram para que se cumpra o regimento
no que se refere aos tópicos de participação de titulares e suplentes, e as respectivas substituições quando necessário. O
conselheiro Lucas apresentou levantamento de presenças e ausências, que servirão para pautar ação da presidência que
fará encaminhamento de ofícios para a regularização de todas as situações pendentes. Durante a discussão da pauta,
também foi apresentada a substituição dos representantes da Fundação de Assistência Social no Conselho, em ato que
será encaminhado durante o mês de outubro. A conselheira Iasmini, atual representante da FAS, se despediu dos colegas,
e foi apresentada a substituta titular, a também servidora do órgão Ana Paula Flores, que participava desta reunião na
condição de ouvinte, com direito a manifestação. Por fim, dentre os assuntos gerais da pauta, o conselheiro Lucas fez
novas atualizações do processo de discussão das ações governamentais dentro da proposta de minuta da Política
Municipal da Juventude, ficando de trazer os encaminhamentos sistematizados para a próxima reunião ordinária.

ENCAMINHAMENTOS
RESPONSÁVEL
Construção da agenda de ações da juventude Todos os conselheiros
para o ano de 2019, com participação,
organização ou apoio do Conselho.
Atualização sobre o andamento da Politica Mu- Conselheiro Lucas
nicipal de Juventude

PRÓXIMA REUNIÃO
22 de novembro de 2018

PRAZO
Sem prazo definido para conclusão
Sem prazo definido para conclusão

LOCAL
Centro Administrativo Municipal (Rua
Alfredo Chaves, 1333, Bairro Exposição)

HORÁRIO
Primeira
chamada:
17h30min
Segunda
chamada: 18h

