R E D ATO R

Lucas Guarnieri

ATA D E R E U N I Ã O
D ATA

18/09/2018

HORÁRIO
Início

17:30

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

Término

19:30
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

Cassiane Giacomelli

SEMMA

39011445

cgiacomelli@caxias.rs.gov.br

Elisabete Silvestri

SMTTM

992482112

esilvestri@caxias.rs.gov.br

Maico Peroni

SMEL

39011265

mperoni@caxias.rs.gov.br

Edson Dávila de Miranda

APADEV

991206810

edinho.dm@gmail.com

Maxwel Abreu

Participatório

992344716

abreumaxwel@hotmail.com

Andreia Rodrigues

SMED

991347454

acrodrigues@caxias.rs.gov.br

William Cardoso de Oliveira

CIC

999222142

vendas2@ativus.ind.br

PAU TA:
- Afastamento da presidência
- Atualização sobre Política Municipal da Juventude
- Proposição de atividade relativa ao Setembro Amarelo
- Assuntos gerais

DELIBERAÇÕES
Aos dezoito dias do mês de setembro, estiveram reunidos na Sala de Treinamento 3 do Centro Administrativo Municipal, os
membros do Conselho Municipal da Juventude (Comjuve) anteriormente listados, para a sétima reunião ordinária do
colegiado no ano de 2018. O conselheiro Lucas inicia a reunião informando aos demais conselheiros que a conselheira
Gabriela Azevedo solicitou afastamento das funções de presidente deste colegiado, por motivos pessoais e, dessa forma,
seguindo o Regimento Interno, o vice-presidente do Conselho, Maxwel Abreu, passa a exercer as funções de presidente
em exercício. Em seguida, Guarnieri apresenta relato da continuidade dos trabalhos relativos à Política Municipal da
Juventude. Relata que foi encaminhado documento interno da SMSPPS para as demais pastas com representação neste
conselho, após deliberação de reunião extraordinária envolvendo os conselheiros das referidas secretarias em 28 de
agosto, realizada no Centro Administrativo da Prefeitura. Ele informou que o prazo dado para retorno das informações
solicitadas foi o dia 02 de outubro. Na sequência, o conselheiro Maxwel propôs a realização de evento, alusivo ao mês
denominado “Setembro Amarelo”, na forma de uma caminhada simbólica de conscientização e prevenção do suicídio e da
automutilação. Conforme o relato, a ideia de realizar a caminhada partiu da organização não-governamental liderada por
ele, o Participatório da Juventude, e que já haviam iniciado contatos com a SMTTM para as devidas autorizações de
trânsito, bem como com a coordenação das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar (Cipaves)
da 4ª Coordenadoria Regional de Educação, para apoio na divulgação e participação de público. Abreu destacou a
importância de o Comjuve assumir essa atividade como um evento próprio do conselho, e não apenas de uma das
instituições que a compõe. Por deliberação dos demais conselheiros presentes, se seguiu a discussão sobre a
programação da Caminhada, denominada Juventude pela Vida, com proposta de concentração junto ao pórtico da
Prefeitura no sábado, 29 de setembro, às 09h30min, com saída da caminhada a partir das 10h. Deliberou-se que cada
conselheiro presente auxiliaria na organização de acordo com a sua respectiva área. Durante as discussões, foram feitos
relatos de ações que ocorreram ao longo do mês de setembro, relacionados ao tema com a participação de conselheiros,.
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Dentre os assuntos gerais abordados na reunião ordinária, a conselheira Cassiane relatou que não houve adesão de
escolas da cidade ao projeto Olimpíada Ambiental, promovido pela SEMMA. Destacou as dificuldades de sensibilização
junto às instituições de ensino, devido as questões de premiação e por isso a iniciativa, voltada aos estudantes do Ensino
Médio, restou cancelada, devido a ausência de inscrições. Como encaminhamento, foi proposto pelos conselheiros
presentes, que na próxima reunião ordinária do Comjuve seja debatido um plano de ações e construído uma agenda de
atividades para 2019. A importância da construção de um planejamento e da organização de atividades com um maior
prazo foi destacado pelo conselheiro Maico, que destacou também que as ações deliberadas pelos conselheiros sejam
executadas, como a divulgação mútua das atividades via Whatsapp. Por fim, o conselheiro Lucas fez o relato do
encaminhamento de impressão de mil exemplares de flyer da Coordenadoria da Juventude em conjunto com o Conselho,
para a divulgação das políticas públicas para jovens na cidade, dentro do projeto de divulgação institucional da
Coordenadoria, aprovado pela Diretoria de Proteção Social da SMSPPS.

ENCAMINHAMENTOS
RESPONSÁVEL
Debater o planejamento de ações e construção Todos os conselheiros
de agenda de atividades para 2019
Atualização sobre o andamento da Politica Mu- Conselheiro Lucas
nicipal de Juventude

PRÓXIMA REUNIÃO
17 de outubro 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

