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Lucas Guarnieri

ATA D E R E U N I Ã O
D ATA

19/07/2018

HORÁRIO
Início

17:30

Término

19:30

Rubrica

Folha
1

LOCAL
SALA DE TREINAMENTO 3 DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

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

ENTIDADE

TELEFONE

E-MAIL

Lucas Guarnieri

Coord. Juventude

999380733

juventude@caxias.rs.gov.br

Júlia Stalliviere

D.A Psicologia FSG

999877470

juliastalliviere@hotmail.com

Iasmini Bellaver Dambros

FAS

984113611

ibellaver@fas.caxias.rs.gov.br

Luciane M. Marcon

SMED

999829990

lmmarcon@caxias.rs.gov.br

Aline R. F. Carneiro

Cultura

991267771

afcarneiro@caxias.rs.gov.br

Samantha C. Rodrigues

ONG Identidade LGBT

981426340

sa.andreazza@gmail.com

Edson Dávila de Miranda

APADEV

991206810

edinho.dm@gmail.com

Maxwel Abreu

Participatório

992344716

abreumaxwel@hotmail.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

A S S I N ATU R A

PAUTA:
- Encaminhamentos – Politica Municipal de Juventude
- Redes sociais para o Conselho
- Atividades para divulgação do Conselho
- Assuntos gerais.

DELIBERAÇÕES
Aos dezenove dias do mês de julho, estiveram reunidos na Sala de Treinamento 3 do Centro Administrativo Municipal, os
membros do Conselho Municipal da Juventude (Comjuve) anteriormente listados, para a quinta reunião ordinária do
colegiado no ano de 2018. O primeiro ponto de pauta analisado foram relatos sobre os encaminhamentos do trabalho para
a elaboração da minuta da Política Municipal de Juventude. O Coordenador da Juventude e conselheiro Lucas Guarnieri
resgatou um histórico do trabalho desenvolvido pelo grupo específico formado para esse fim, e relatou como estava a
situação dos encaminhamentos necessários. Citou que ainda aguardava deliberação interna da Secretaria Municipal de
Segurança Pública e Proteção Social sobre procedimentos que a Coordenadoria deverá encaminhar para dar continuidade
ao processo, visando elaborar os itens referentes às Ações Governamentais. Somente após esse movimento, haverá
subsídios para reativação do grupo de trabalho e o prosseguimento das discussões. Em seguida, os conselheiros
debateram sobre a situação das páginas em redes sociais do Comjuve. Foi relatado a reativação da página do Facebook, e
de imediato passou-se a avaliação sobre o novo modelo de logomarca para identificação do Conselho Municipal da
Juventude. A conselheira Julia Stalliviere apresentou três modelos, que foram apreciados e ocorreu uma votação nominal,
sobre qual dos modelos seria adotado. Entretanto, após novas sugestões e argumentações dos demais conselheiros, ficou
deliberado que a conselheiro Julia elaboraria uma nova identidade visual para o Conselho, desde a logomarca até demais
aplicações disso em outras formas. Ficou encaminhado também que o novo modelo seria encaminhado para os demais
conselheiros no intervalo entre as reuniões ordinárias para deliberação on-line e posterior apresentação e votação da nova
marca junto aos jovens da cidade. Como terceiro item de pauta, foram debatidas também atividades que poderiam ser
realizadas para a divulgação do trabalho do Conselho Municipal. Como sugestão de ações, a presidente Gabriela Azevedo
destacou a proposta de realizar rodas de conversa, começando em escolas da cidade. A conselheira se comprometeu a
fazer contato com essas instituições para iniciar a construção dessa atividade. Por fim, dentre os assuntos gerais, foram
feitos também relatos sobre a programação da Semana Municipal da Juventude, que está sendo construída pela
Coordenadoria da Juventude.
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ENCAMINHAMENTOS
Desenvolvimento de identidade visual para redes
sociais do Comjuve

RESPONSÁVEL
Conselheira Júlia

Rodas de conversa do Comjuve nas escolas

Presidente Gabriela

Politica Municipal de Juventude

Conselheiro Lucas

PRÓXIMA REUNIÃO
20 de agosto de 2018

Lucas Guarnieri
Rubrica

Folha
2

PRAZO
Sem prazo definido (para ser encaminhado de forma
virtual no intervalo entre as reuniões ordinárias
presenciais)
Sem prazo definido (para ser encaminhado a partir
do contato com as escolas, possíveis parceiros)
Sem prazo definido (aguardando deliberações
internas na Secretaria à qual a Coordenadoria da
Juventude
está
vinculada
para
demais
encaminhamentos)

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

HORÁRIO
Primeira
chamada:
17h30min
Segunda
chamada: 18h

