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         DATA HORÁRIO    LOCAL

22/01/2019 SALA DE TREINAMENTO 3 DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

NOME  DOS  PARTICIPANTES * ENTIDADE TELEFONE E-MAIL ASSINATURA

Lucas Guarnieri T SMSPPS 999380733 juventude@caxias.rs.gov.br

Ana Paula Flores T FAS 991426416 aflores@fas.caxias.rs.gov.br

Felipe Padilha O Setor Juventude 991157887 fpadilha@camaracaxias.rs.gov.br

Aline Carneiro T SMC 991267771 afcarneiro@caxias.rs.gov.br

William Cardoso T CIC Jovem 999222142 vendas2@ativus.ind.br

Luisa Simon Covolan T SDETE 32186330 lscovolan@caxias.rs.gov.br

Elisabete Silvestri S SMTTM 992482112 esilvestri@caxias.rs.gov.br

Maico Peroni S SMEL 39011265 mperoni@caxias.rs.gov.br

Maxwel Abreu T Participatório 992344716 abreumaxwel@hotmail.com

*Legenda: T – Titular; S – Suplente; O – Ouvinte.

   A U S Ê N C I A S  J U S T I F I C A D A S :

Edson Dávila de Miranda (titular  Entidades Pessoa com Deficiência),  Cassiane Giacomelli  (titular  Semma),  Tiago Veiga
(titular Organizações Religiosas Juvenis) e Viviane Suzin Savaris (titular SMS).

   P A U T A :

- Encaminhamentos sobre cadeiras vagas no Conselho
- Planejamento de atividades/reuniões abertas do Comjuve
- Definição de calendário de reuniões ordinárias de 2019
- Assuntos gerais

    DELIBERAÇÕES  

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro, estiveram reunidos na Sala de Treinamento 3 do Centro Administrativo Municipal,
os membros do Conselho Municipal da Juventude (Comjuve) anteriormente listados, para a décima reunião ordinária do
colegiado na gestão 2018-2020. Os conselheiros debateram a importância de uma agenda de ações para a juventude
caxiense no ano de 2019, com atividades organizadas pelo próprio Comjuve, ou que possam contar com participação ou
apoio do colegiado. Como primeiro ponto de pauta, os conselheiros debateram a importância da sequência ao trabalho
realizado pela Mesa Diretora em buscar a recomposição e reocupação das vagas no Conselho ocupadas por conselheiros
ausentes, conforme os dispositivos presentes no Regimento Interno. O presidente em exercício Maxwel Abreu relatou os
encaminhamentos realizados de notificação às instituições dos conselheiros que já faltaram três reuniões consecutivas ou
cinco intercaladas,  sem justificativas.  Falou ainda dos casos onde foram substituídos os titulares pelos suplentes nas
cadeiras do Setor de Geração de Trabalho e Renda e das Organizações Religiosas Juvenis, conforme prevê o regimento.
Para os demais casos, seja pela ausência de suplente em algumas vagas, ou pela falta dos integrantes, tanto titulares
quanto suplentes às reuniões, se deliberou que a Mesa Diretora pode encaminhar os convites à novas entidades para
indicações de substituição nas cadeiras vacantes. Em seguida, como segundo ponto de pauta, o conselheiro presidente
apresentou a proposta de realização de reuniões abertas do Comjuve em escolas e demais locais de atendimento ao
jovens de nossa cidade, ampliando os espaços de escuta da população e de divulgação institucional do Conselho. Os
conselheiros debateram formas de concretizar essa iniciativa, como a escolha dos locais mais adequados para realização
desses eventos, horário propício para atingir o maior número de jovens possíveis, organização dessas reuniões na forma
de como captar as reivindicações locais e pontuais e de que forma o Conselho atuará para dar resposta ao que surgir. Após
manifestações de todos os conselheiros, se encaminhou a criação de um grupo de trabalho para concretizar essa proposta,
formado pelos  conselheiros  Maxwel,  William,  Aline  e  Luisa.  Na  sequência,  como  terceiro  ponto  da  pauta  da  reunião
ordinária, os conselheiros aprovaram o calendário de reuniões ordinárias de 2019, conforme segue: 20 de fevereiro –
quarta-feira; 21 de março, quinta-feira; 15 de abril, segunda-feira; 21 de maio, terça-feira; 18 de junho; terça-feira; 18 de
julho, quinta-feira; 19 de agosto, segunda-feira; 17 de setembro, terça-feira; 16 de outubro, quarta-feira; 21 de novembro,
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quinta-feira;  e  16  de  dezembro,  segunda-feira.  O  conselheiro  Lucas,  por  meio  da  Coordenadoria  da  Juventude,  fica
responsável  de  encaminhar  a  reserva  de  local  para  as  reuniões  conforme  disponibilidade  da  Prefeitura,  sendo
preferencialmente a Sala de Treinamento 3 do Centro Administrativo Municipal. Por solicitação dos conselheiros presentes,
foi deliberado em seguida a alteração nos horários de primeira e segunda chamadas para início das reuniões. De forma
unânime, se antecipou em meia hora o início das reuniões ordinárias, passando a primeira chamada agora para às 17h e a
segunda chamada para às 17h30min, respeitando o intervalo regimental de trinta minutos entre as chamadas. Entre os
assuntos gerais que encerraram o encontro, o presidente Maxwel reforçou a importância da presença de todos na reunião
do mês de fevereiro, quando se realiza nova eleição da Mesa Diretora do Comjuve, para o próximo ano de mandato. E o
conselheiro  Lucas  informou  que  encaminhará  aos  conselheiros  documento  digital  com  o  relatório  de  atividades  da
Coordenadoria da Juventude no ano de 2018.

    ENCAMINHAMENTOS RESPONSÁVEL PRAZO

Formação  de  Grupo  de  Trabalho  sobre
Reuniões Abertas do Comjuve

Conselheiro Maxwel Sem prazo definido

    PRÓXIMA  REUNIÃO    LOCAL HORÁRIO

20 de fevereiro de 2019 Centro  Administrativo  Municipal  (Rua
Alfredo Chaves, 1333, Bairro Exposição)

Primeira
chamada: 17h

Segunda
chamada:
17h30min


