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SALA DE TREINAMENTO 3 DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

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

ENTIDADE

TELEFONE

E-MAIL

Júlia Stalliviere

D.A Psicologia FSG

999877470

juliastalliviere@hotmail.com

Aline R. F. Carneiro

Cultura

991267771

afcarneiro@caxias.rs.gov.br

Iasmini Bellaver Dambros

FAS

984113611

ibellaver@fas.caxias.rs.gov.br

Lucas Guarnieri

Coord. Juventude

999380733

juventude@caxias.rs.gov.br

Artur Vieira da Silva

CUCA UEE-Livre

996798535

arturvs00@gmail.com

Edson Dávila de Miranda

APADEV

991206810

edinho.dm@gmail.com

Luísa Covolan

SDETE

3218 6000

lscovolan@caxias.rs.gov.br

Luciane Marcon

SMED

39012323-219

lmarcon@caxias.rs.gov.br

Cassiane Giacomelli

SEMMA

981414520

cgiacomelli@caxias.rs.gov.br

Elisabete Silvestri

SMTTM

992482112

esilvestri@caxias.rs.gov.br

Gabriela Farias de Azevedo

UAB

991868019

gabi.ibm@hotmail.com

Maxwel Abreu

Participatório

992344716

abreumaxwel@hotmail.com

Gabriel Godoi

CUT

992096665

gabrielgodoyrs@caxias.rs.gov.br

Alexandre S. Silvestrin

SMEL

991096213

asilvestrin@caxias.rs.gov.br

Bruno Lemos

Duque de Caxias

996001313

brunolemoscomunicacao@gmail.com

Alan C. da Rosa

ABIJCSUD

981062498

elderdarosaa@gmail.com

A S S I N ATU R A

PAUTA:
- Apresentação de atividades e ações voltadas ao público jovem e realizadas por cada uma das entidades com cadeira no
Conselho;
- SINAJUVE, Plano Nacional, Política Estadual e importância da Política Municipal de Juventude.
- Assuntos gerais.

DELIBERAÇÕES
Aos dezesseis dias do mês de abril, estiveram reunidos, no Sala de Treinamento 3 do Centro Administrativo Municipal, os
membros do Conselho Municipal da Juventude (Comjuve) anteriormente listados, para a segunda reunião ordinária do
colegiado no ano de 2018. Antes do início da pauta previamente definida do Conselho, debateu-se a situação das cadeiras
vagas do colegiado: a titularidade das entidades de estudantes do ensino superior, a suplência da cadeira de entidades
culturais e a titularidade e suplência para entidades de estudantes do ensino médio. Em seguida, os conselheiros
presentes para a apresentação de atividades e ações voltadas ao público jovem e realizadas por cada uma das entidades
representadas no Conselho. A conselheira titular Luísa Covolan apresentou as ações da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Emprego (Sdete) que abrangem o público jovem: Banco de Vestuário, Semana do
Empreendedorismo e os Centros de Inclusão e Alfabetização Digital (CIAD’s). A conselheira suplente Júlia Stalliviere falou
das ações que o Diretório Acadêmico do curso de Psicologia do Centro Universitário da Serra Gaúcha-FSG realiza ou
apoia: Banho Solidário, destinado para pessoas em situação de rua, e ações e campanhas solidárias. A conselheira titular
Iasmini Dambros relatou a existência de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que acolhem o público
adolescente até os 15 anos, e os serviços de média e alta complexidade na área da assistência social, como os Centros de
Referência Especializados em Assistência Social (CREAS) e albergues, por exemplo, que atendem o público jovem em
diversificadas situações. Falou ainda do trabalho desenvolvido no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS)
Sudeste, onde a conselheira atua, com a realização de oficinas focadas no mercado de trabalho para jovens na faixa entre
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15 e 17 anos. Já a conselheira suplente Luciane Marcon, abordou que o público da Secretaria Municipal da Educação
atende os jovens adolescentes até a faixa dos 14/15 anos no ensino fundamental regular. O público maior de 18 anos é
atendido pelas seis escolas que oferecem a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Falou do papel da pasta
na divulgação de ações que envolvem a aprendizagem profissional. Aline Carneiro, conselheira titular representando a
Secretaria Municipal da Cultura, destacou que a pasta não tem uma ação específica na faixa etária do Estatuto da
Juventude, porém a maioria das ações da Secretaria abrangem o jovem enquanto público-alvo. Aproveitou o espaço para
convidar os conselheiros presentes para participarem das ações da 1ª Semana Municipal de Arte e Cultura, que ocorreria
entre os dias 1º e 06 de maio. Falando em nome da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a conselheira titular Cassiane
Giacomelli informou que atualmente o único programa voltado exclusivamente para o público jovem é a Olimpíada
Ambiental que será desenvolvida com alunos do Ensino Médio da cidade. Outras ações, como o concurso Clic Ambiental e
os roteiros de educação ambiental no Parque Municipal Mato Sartori, tem nos jovens o principal público beneficiado,
destacou. Representante titular da vaga destinada às entidades religiosas, Alan da Rosa apresentou as iniciativas d'A
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias na cidade. Relatou a realização de seminários para os adolescentes
entre 14 e 8 anos, e formações para maiores de 18 nas áreas de empreendedorismo e mentoria de carreira, colocação no
mercado de trabalho, entre outros. Em nome da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, a conselheira
suplente Elisabete Silvestri destacou a Escola Pública de Trânsito como a principal iniciativa da pasta que contempla o
público jovem em suas variadas ações. Já o conselheiro titular da vaga destinadas às entidades culturais, Artur Vieira da
Silva, falou das ações da entidade que represente, o Circuito Universitário de Cultura e Arte (Cuca) da União Estadual dos
Estudantes (UEE Livre). Relatou que o Cuca percorre as Instituições de Ensino Superior do estado com atividades, como o
Festival Universitário de Cultura e Arte (Fuca), que ocorreu neste ano em Porto Alegre, com ações voltadas às artes
cênicas, música e preservação do patrimônio. Bruno Lemos destacou que a Associação Duque de Caxias, que ele
representa ocupando a titularidade da vaga para entidades esportivas, atua como clube em ações gerais (sem uma ação
específica focada no público jovem), tendo iniciado suas atividades em 2010, em seguida ganhando formalização. Titular
da cadeira das entidades do setor de geração de trabalho e renda, Gabriel Godoi apresentou as ações da Central Única
dos Trabalhadores (CUT) na garantia de direitos para o jovem ter acesso ao mundo do trabalho e a luta pelo trabalho
digno. A presidente do Conselho Municipal da Juventude, que representa a União das Associações de Bairros, Gabriela
Azevedo, destacou que apesar dos poucos recursos financeiros da UAB, a entidade tem atuado em ações sociais voltadas
aos jovens, em especial com oficinas de inserção no mercado de trabalho. Relatou que as oficinas culturais oferecidas pela
instituição passam por um processo de reestruturação. Apresentando as ações do Participatório Municipal da Juventude
(PMJ), o conselheiro titular das vagas da organizações de saúde e combate a violência e vice-presidente do Comjuve,
Maxwell Abreu, destacou a realização de palestras sobre conflitos familiares e Doenças Sexualmente Transmissíveis
(DST’s) ocorridas em 2016 na região do bairro Planalto, bem como atividades em parceria com o Centro Universitário
Uniftec, CIC Jovem, Força Jovem da Igreja Universal em 2017. Aproveitou também para convidar os conselheiros para o
evento Papo de Mercado, do qual é apoiador, que ocorrerá no mês de junho. Alexandre Silvestrin, representante titular da
Secretaria de Esporte e Lazer do Município no conselho, trouxe números das ações da pasta. Nas ações ginástica apontou
que participam cerca de 2 mil pessoas, na faixa entre 18 e 54 anos, mas com predomínio de jovens até os 29 anos.
Mostrou, em comparação, que nos 76 grupos do projeto Conviver e 40 grupos de ginástica, voltados ao público idoso
(acima de 60 anos), são 5,5 mil participantes. Para o público jovem, destacou o apoio da SMEL na realização de eventos,
e a organização de dezenas de atividades com foco na iniciação esportiva, como as 19 modalidades dos Jogos Abertos, 90
mil alunos entre 08 e 17 anos que participam dos Jogos Escolares, os 2,1 mil participantes atendidos por semana no
programa Atletas do Amanhã (para jovens até os 17 anos), 400/semana no programa Navegar, entre outros dados. Frisou
ainda a falta de planejamento ao longo dos anos na implantação das acadêmias ao ar livre, que foram focadas apenas no
público idoso, e hoje não há nenhuma com aparelhos voltados a um público mais jovem. Falando em nome das entidades
de pessoas com deficiência, o representante da Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Visuais (Apadev), Edson
Miranda, destacou a luta da entidade por acessibilidade em todas as áreas, e o foco na busca por inserção ao mercado de
trabalho, acessibilidade no trânsito, e o desenvolvimento de um seminário sobre empreendedorismo voltado para esse
público. Para finalizar o ciclo de apresentações, o conselheiro titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública e
Proteção Social, Lucas Guarnieri, trouxe os informes dos trabalhos da Coordenadoria da Juventude no fomento das
políticas para os jovens na cidade. Falou sobre o Plano de Ação que está sendo desenvolvido pela órgão, que consiste em
três linhas de atuação: Apoio à Aprendizagem Profissional e Inserção ao Mundo do Trabalho, Programa de Promoção dos
Direitos da Juventude (com foco na construção da Política Municipal de Juventude junto com o Conselho Municipal) e
Programa Jovens por uma Cultura de Paz, na busca pela construção de um Centro de Referência para Juventude, cujo
projeto de captação de recursos tramita no Governo Federal, para instalação de uma unidade em área do loteamento Vila
Ipê, já sondado pela pasta. Na sequência, Guarnieri seguiu conduzindo o segundo ponto da pauta prevista para a reunião.
De forma geral, o conselheiro relatou a importância do decreto federal que instituiu o Sistema Nacional de Juventude
(Sinajuve), previsto no Estatuto da Juventude e até então não regulamentado, relatou os passos da trâmitação do Plano
Nacional de Juventude, que deve ser votado neste ano pela Câmara dos Deputados, e informou sobre a tramitação da
Política Estadual de Juventude, que foi aprovada em comissões da Assembleia Legislativa. Por fim, os conselheiros
debateram a importância da construção de legislação municipal que institua uma Política Municipal de Juventude, baseada
nos 11 eixos do Estatuto e que delimite de forma mais clara a atua do Poder Público na cidade em ações voltadas aos
jovens entre os 15 e 29 anos. Como proposta de encaminhamentos, os representantes das secretarias municipais trarão
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para a próxima reunião um levantamento de itens que possam ser previstos em cada uma das áreas na futura legislação, o
conselheiro Lucas Guarnieri fará a apresentação de um esboço da proposta de Lei, e um grupo de trabalho específico para
tratar do tema será formado na reunião do mês de maio, item que deverá ser o primeiro ponto de pauta da reunião.

ENCAMINHAMENTOS
Esboço de projeto de lei – Politica Municipal de Juventude

RESPONSÁVEL
Lucas Guarnieri

PRAZO
Próxima reunião

Levantamento das secretarias municipal sobre demandas para
Política

Conselheiros representantes das
secretarias municipais

Próxima reunião

PRÓXIMA REUNIÃO
15 de maio de 2018

LOCAL
Centro Municipal de Cultura Dr.
Henrique Ordovás Filho (Rua Luís
Antunes, 312, bairro Panazzolo)

HORÁRIO
Primeira
chamada:
17h30min
Segunda
chamada:
18h

