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         DATA HORÁRIO    LOCAL

15/04/2019 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

Carolina Gelain s SEMMA 999380733 cgbortelanza@caxias.rs.gov.br

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

Barbara Moreschi T UBM 996367458 bmoreschi@ucs.br

Renan Isoton S SDETE 991734606 reisoton@caxias.rs.gov.br

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

Thales da Silva T DCE 999142945 thsilva11@ucs.br

Maxwel Abreu T Participatório 992344716 abreumaxwel@hotmail.com

Wallace Castro S DCE 991346748 wctrapaga@ucs.br

*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), Viviane Suzin Savaris (titular SMS), Patrícia Garcia (titular Entidades Culturais), Isabelle
Chiattone (titular Entidades Estudantis de Ensino Médio)

   P A U T A :

- Papel dos conselheiros conforme regimento interno
- Atualização sobre política municipal da juventude
- Agenda de ações da juventude – ação como maio amarelo e reuniões descentralizadas
- Assuntos gerais

    DELIBERAÇÕES  

Aos quinze dias do mês de abril,  estiveram reunidos na Sala de Treinamento 3 do Centro Administrativo Municipal, os
membros do Conselho Municipal da Juventude (COMJUVE) anteriormente listados, para a décima terceira reunião ordinária
do colegiado na gestão 2018-2020.O conselheiro presidente Lucas Guarnieri inicia a reunião explanando que a Casa da
Cidadania  possui  uma sala  para uso do Conselho.  Esse espaço poderá ser  utilizado,  com prévio  agendamento e  as
quintas-feiras à tarde estará aberto. Lucas afirma que esse espaço é uma conquista do Conselho e como tal deve ser
valorizado. Em seguida a conselheira Aline Carneiro como representante da SMC (Secretaria Municipal da Cultura) informa
oficialmente que no período de um a cinco de maio haverá programação da segunda edição da Semana de Arte e Cultura
de Caxias do Sul. Dia primeiro haverá abertura com o show tradicionalista de Joca Martins no Parque dos Macaquinhos.
Aline  afirma  que  as  atividades  serão  diversificadas  e  valorizam o  trabalho  que  já  é  realizado  nos  bairros  de  forma
descentralizada. A conselheira enfatiza que no dia quatro haverá apresentação de hip hop, com programação o dia todo,
voltada  especialmente  para  o  público  jovem.  Em  seguida  Lucas  reflete  sobre  a  situação  dos  Conselhos  e  de  sua
participação tanto no âmbito interno como externo. O Poder Executivo Federal publicou o Decreto nº 9.759, de 11 de abril
de 2019 em que estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública e federal. Este Decreto
colocou em pauta a importância dos Conselhos e a possível extinção de alguns. A Conselheira Ana Paula Flores discorre
sobre o papel dos conselhos, sua importância histórica e seu amparo legal. Lucas continua o debate e fala da importância
da justificativa das ausências, que Renan Isoton assume a titularidade no Conselho e fica no lugar de Luisa Simon Covolan
e em seguida informa as pautas da reunião, conforme anteriormente redigido. Sobre a Política Municipal da Juventude,
Lucas informa que o processo em tramitação recebeu parecer da Procuradoria Geral do Município, que apontou não haver
maiores improbidades, senão algumas opções do Comjuve como a exclusão de alguns itens do Estatuto da Juventude na
elaboração da minuta do projeto de lei municipal. Feita a leitura do parecer, os conselheiros presentes, por unanimidade,
decidir  por incluir  tais itens na redação da minuta,  seguindo a orientação jurídica. No mesmo ponto de pauta, foi  lido
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também e aprovado por unanimidade a inclusão das sugestões da Secretaria Municipal da Educação à redação final da
minuta, seguindo planejamento inicial de que tal inclusão ocorresse no decorrer do processo, tendo em vista a ausência de
resposta formal dessa secretaria durante as discussões da primeira versão da minuta. que o seu regimento está disponível
no site da prefeitura e que o objetivo é desenvolver os estudos e aprimorar tal regimento com a criação e participação de
comissões. Seguindo a reunião e discorrendo sobre questões legislativas tanto em âmbito nacional como municipal e a
consequente formulação da lei da política municipal, o conselheiro Maxwel Abreu questiona se essa lei contempla o ato
fiscalizatório e se o próprio município fiscaliza suas entidades. Ana Paula Flores diz que seria necessário criar canais de
denúncia e especialmente para o COMJUVE, pois o jovem precisa ser ouvido. Uma alternativa seria criar um link ou alguma
ferramenta para a página do Conselho, onde o jovem tivesse acesso a escuta e ao debate. Lucas afirma que o e-mail do
conselho também é uma alternativa e que novos canais sempre serão bem vindos. Bárbara e Thales confirmam que a
página do COMJUVE deve ser um meio de fiscalização sim, mas acima de tudo de divulgação e de pesquisa. Lucas
completa  que  a  viabilidade  técnica  vai  ser  discutida  para  que  todos  os  canais  sejam efetivos  e  de  amplo  acesso  e
contemplem seus diversos meios e objetivos. Seguindo o debate, Lucas menciona o Maio Amarelo e a futura reunião com o
diretor  da  Escola  Pública  de  Trânsito  Joelson  Queiroz,  o  objetivo  é  a  parceria  para  que o jovem seja  referência  na
programação do evento e nos seus resultados. Maxwel informa que no dia vinte e oito de abril haverá um encontro com o
Secretário da Educação do nosso Estado com o objetivo de discutir sobre as bibliotecas das escolas públicas e seu referido
fechamento. Todos os conselheiros apoiam que, através da representação do colega Maxwel Abreu, seja feita uma moção e
a negação efetiva de tal procedimento e a criação de alternativas no intuito de valorizar as bibliotecas e a educação pública
do nosso Estado. Informada as faltas justificadas o presidente do Conselho Lucas Guarnieri finaliza a reunião.  

    ENCAMINHAMENTOS RESPONSÁVEL PRAZO

Viabilidade técnica da  criação de  um link  de
escuta e debate para o jovem 

Conselheiro Édson Sem prazo definido

    PRÓXIMA  REUNIÃO    LOCAL HORÁRIO

21 de maio de 2019 Centro  Administrativo  Municipal  (Rua
Alfredo Chaves, 1333, Bairro Exposição)

Primeira
chamada: 17h

Segunda
chamada:
17h30min


