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CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA DR. HENRIQUE ORDOVÁS FILHO

N O M E D O S PAR T I C I P AN T E S

ENTIDADE

TELEFONE

E-MAIL

Lucas Guarnieri

Coord. Juventude

999380733

juventude@caxias.rs.gov.br

Gabriela Farias de Azevedo

UAB

991868019

gabi.ibm@hotmail.com

Cassiane Giacomelli

SEMMA

981414520

cgiacomelli@caxias.rs.gov.br

Tiago Veiga

Setor Juventude

999434239

tveiga@catolicafm.com.br

Aline R. F. Carneiro

Cultura

991267771

afcarneiro@caxias.rs.gov.br

Iasmini Bellaver Dambros

FAS

984113611

ibellaver@fas.caxias.rs.gov.br

Gabriel Godoi

CUT

992096665

gabrielgodoyrs@caxias.rs.gov.br

Carlos Beraldo

SMTTM

991672602

cberaldo@caxias.rs.gov.br

Giovana Romabldi Cauduro

SMS

999139760

giovanacauduro@gmail.com

Elisabete Silvestri

SMTTM

992482112

esilvestri@caxias.rs.gov.br

Maxwel Abreu

Participatório

992344716

abreumaxwel@hotmail.com

A S S I N ATU R A

PAUTA:
- Esboço de projeto de lei – Politica Municipal de Juventude
- Assuntos gerais.

DELIBERAÇÕES
Aos quinze dias do mês de maio, estiveram reunidos no Centro Municipal de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho, os
membros do Conselho Municipal da Juventude (Comjuve) anteriormente listados, para a terceira reunião ordinária do
colegiado no ano de 2018. Antes do início da pauta previamente definida do Conselho, debateu-se novamente a situação
das cadeiras vagas do colegiado, sendo apresentadas alternativas para ocupação da titularidade das entidades de
estudantes do ensino superior pela representação do Diretório Central de Estudantes (DCE) da Universidade de Caxias do
Sul (UCS), a ocupação da suplência da cadeira de entidades culturais pelo representante da entidade Espaço Cultural
Akácio Camargo, e a titularidade e suplência para entidades de estudantes do ensino médio, por representantes da União
Caxiense dos Estudantes Secundaristas. Tais indicações ficaram de ser encaminhadas ao longo do mês subsequente a
presente reunião. Em seguida, ainda antes do debate da pauta prévia, a presidente deste colegiado Gabriela Azevedo
trouxe à discussão com os demais conselheiros presentes a necessidade de um posicionamento oficial do Conselho sobre
a questão jurídica envolvendo a Prefeitura de Caxias do Sul e a empresa concessionária do serviço de transporte coletivo
urbano, a Viação Santa Tereza (Visate). Todos os conselheiros presentes apontaram suas considerações a respeito do
tema proposta, destacando como pontos principais da discussão: como ponto positivo a existência das Estações Principais
de Integração (EPI's), e como pontos negativos a situação do preço da passagem e a falta de mobilidade urbana da cidade
para o acesso a aparelhos públicos, como Unidades de Saúde e Escolas. Ao final da discussão, deliberou-se pela
realização, na próxima reunião do Comjuve, de debate apontando que tipo de transporte queremos para a nossa cidade,
pelo olhar das políticas de juventude, e que os encaminhamentos resultantes desse debate sirvam como posicionamento
deste Conselho para debates futuros sobre a concessão do serviço de transporte coletivo urbano, entre outras aplicações
da referida pauta. Por fim, o colegiado debateu o ponto de pauta previsto que tratava da apresentação do esboço do
projeto de lei para instituir a Politica Municipal de Juventude. O conselheiro Lucas Guarnieri fez a leitura do texto, que foi
apreciado pelos demais conselheiros, com alguns apontamentos iniciais sobre a proposta. Deliberou-se a criação de grupo
de trabalho, para aprimorar a redação do esboço e elaboração de minuta que deverá ser aprovada em sessão ordinária
futura do Conselho para os devidos encaminhamentos aos órgãos do Poder Executivo Municipal que farão a
transformação da proposta em legislação à ser votada pelo Poder Legislativo. O GT constituído para este fim é formado por
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dois conselheiros representando o poder público: Alexandre Silvestrin e Aline Carneiro, das secretarias de Esporte e Lazer
(Smel) e Cultura (SMC), respectivamente; e dois de entidades da sociedade civil: Maxwel Abreu e Gabriel Godoi, dos
segmentos de entidades de Saúde e Combate à Violência e do setor de Geração do Trabalho e Renda, respectivamente. O
conselheiro Lucas Guarnieri será o relator do grupo, e a presidente do Comjuve, Gabriela Azevedo, atuará no
acompanhamento das discussões. Ficou decidido que o GT se reunirá para iniciar os trabalhos propostos no dia 24 de
maio de 2018, no Centro Administrativo da Prefeitura, e deliberará internamente a forma de realização dos trabalhos, bem
como o calendário de reuniões, para que, no prazo de até duas sessões ordinárias do Comjuve (ou seja, até julho de
2018), uma primeira versão da minuta pudesse ser analisada pela Plenária do Conselho.

ENCAMINHAMENTOS
Preparação de subsídios para debate sobre o transporte que
queremos, sob a ótica da juventude.
GT sobre a Política Municipal de Juventude

PRÓXIMA REUNIÃO
20 de junho de 2018

RESPONSÁVEL
Todos os conselheiros

PRAZO
Próxima reunião

Conselheiros Aline, Alexandre,
Maxwel, Gabriel e Lucas.

Primeira versão da
minuta até a sessão
ordinária
de
julho/2018.

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

HORÁRIO
Primeira
chamada:
17h30min
Segunda
chamada: 18h

