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HORÁRIO
Início

17:30

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

Término

19:00
ENTIDADE

Rubrica

Folha
1

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

Valéria Wormann

SMSPPS

999454275

vwormann@caxias.rs.gov.br

Iasmini Bellaver Dambros

FAS

984113611

ibellaver@fas.caxias.rs.gov.br

Natalia Bianchi

Cultura

981190933

nbianchi@caxias.rs.gov.br

Tiago Veiga

Entidades religiosas

999434239

tveiga@catolicafun.com.br

Caroline Gelain

SEMMA

999098713

cgbortolanza@caxias.rs.gov.br

Luisa Simon Covolan

SDETE

32186330

lscovolan@caxias.rs.gov.br

Giovana Rombaldi Cauduro

SMS

999139760

giovanacauduro@gmail.com

Gabriela Azevedo

UAB

991868019

gabi.ibm@hotmail.com

Elisabete Silvestri

SMTTM

992482112

esilvestri@caxias.rs.gov.br

Alexandre S. Silvestrin

SMEL

991096213

asilvestrin@caxias.rs.gov.br

Ricardo Daneluz

Câmara de Vereadores

996126466

rdaneluz@camaracaxias.rs.gov.br

PAU TA:
- Política Municipal da Juventude
- Logo do Comjuve
- Atividades em escolas (Roda de Conversa)

DELIBERAÇÕES
Aos vinte dias do mês de agosto, estiveram reunidos na Sala de Treinamento 3 do Centro Administrativo Municipal, os
membros do Conselho Municipal da Juventude (Comjuve) anteriormente listados, para a sexta reunião ordinária do
colegiado no ano de 2018. O conselheiro Lucas inicia a reunião justificando a necessidade de saída antecipada e
apresentando a suplente Valéria Wormann. Com relação à Política Municipal da Juventude, relata que está em processo
de definições internas na SMSPPS e buscando informações em outras secretarias, inclusive aquelas que não possuem
cadeira no Comjuve. Será realizada reunião com os demais conselheiros que representam as secretarias municipais no
Conselho, na próxima terça-feira, dia 28 de agosto, para alinhar diretrizes desse processo de coleta de informações, para
definir as Ações Governamentais a serem previstas no texto em construção. A presidente Gabriela solicita que após a
reunião e os próximos movimentos do Poder Público, seja dado um feedback sobre o assunto aos demais conselheiros.
Ainda com a palavra, a conselheira apresenta para a plenária o layout de dois logos criado pela conselheira Julia para a
identificação visual do Comjuve, os quais passam por votação, sendo definida a primeira proposta (colorida) como a
escolhida. Como terceiro ponto de pauta, Gabriela relata que obteve retorno de seis escolas para atividades que devem
iniciar em setembro/2018 em escolas dos bairros Galópolis e Cinquentenário (Cristóvão). Serão realizadas rodas de
conversa sobre políticas públicas para a juventude. Para a divulgação das atividades a ideia é confeccionar folders com
layout a ser criado pela Julia. A impressão do material será solicitada à Coordenadoria da Juventude por meio de ofício,
para que fique documentado. Não havendo recursos disponíveis no município para custear essas impressões, o
conselheiro Ricardo Daneluz se prontifica a realizar a impressão por meio de seu gabinete (do vereador). O início das
atividades se dará na 1ª quinzena de setembro, com a perspectiva de duas escolas por mês, totalizando as seis até
novembro. Será necessário um veículo para o transporte da equipe. Tratativas com Casa da Cidadania, que atende os
conselhos municipais. Sugestão também é solicitar esse apoio à SMED ou à entidades religiosas. Gabriela relata ainda
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que a previsão é que a roda de conversa tenha duração de 40 (quarenta) minutos, tendo como pautas: (1) a juventude e as
políticas públicas no Rio Grande do Sul; (2) o que o município vem desenvolvendo em ações para a juventude; e (3) qual o
papel do Conselho Municipal da Juventude. A conselheira Natalia sugere repetir com a mesma escola (ir mais vezes) a fim
de criar vínculos, despertar o sentimento de “pertencer” nos jovens, despertar a reflexão. Consequentemente dar retorno
ao Comjuve. Gabriela relata que essa ideia já foi discutida em outra proposta oriunda do conselheiro Maxwel, que
consistiria em uma mesa estendida do Comjuve a ser realizada na Câmara de Vereadores. Gabriela refere que acredita ser
uma ideia que vem ao encontro da sugestão da Natalia. Esta concorda e deixa ainda a sugestão de enfoques como (1)
esporte; (2) cultura; e (3) lazer, entre outros.

ENCAMINHAMENTOS
RESPONSÁVEL
Atualização sobre a execução das rodas de Presidente Gabriela
conversa do Comjuve nas escolas
Atualização sobre o andamento da Politica Mu- Conselheiro Lucas
nicipal de Juventude

PRÓXIMA REUNIÃO
18 de setembro 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

