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         DATA HORÁRIO    LOCAL

21/05/2019  SALA DE REUNIÃO DA SMRHL 1°ANDAR

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

Cassiane Giacomelli T SEMMA 39011445 cgiacomelli@caxias.rs.gov.br

Wallace Castro S DCE 991346748 wctrapaga@ucs.br

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

Elisabete Silvestri S SMTTM 991372185 esilvestri@caxias.rs.gov.br

Izabele Chiattone T GE Zattera 981336192 izabelechiattone@hotmail.com

Patrícia Garcia T FSG 996729745 ppatriciagarcia@hotmail.com

Tiago Veiga T Igreja Católica 999434239 tveiga@catolicafm.com.br

Alexandre Silvestrin T SMEL 991096213 asilvestrin@caxias.rs.gov.br

Moacir Duarte S AD Caxias 999982773 moacir.ml@hotmail.com

Priscila Martta O SMED 999344449 pmartta@caxias.rs.gov.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 :

Aline Carneiro (titular SMC), Bárbara Moreschi (titular UBM), Maxwel Abreu (titular Participatório)

   P A U T A :

- Leitura e Aprovação das atas das reuniões de fevereiro, março e abril;
- Recebimento de processo e encaminhamento de comissão para elaborar parecer sobre PROJETO DE LEI COMPLEMEN-
TAR nº 3/2019, contido no Processo nº 18/2019, de autoria do vereador Paulo Périco (MDB);
- Debater e encaminhar criação de comissão de fiscalização;
- Semana Municipal da Juventude e avaliação sobre Agenda de Ações definida para este ano (Maio Amarelo e outras ações 
relacionadas);
- Assuntos gerais.

    DELIBERAÇÕES  

Aos vinte e um dias do mês de maio, estiveram reunidos na Sala de Reunião da SMRHL no primeiro andar, 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 expondo a pauta da mesma. Em
seguida apresenta o Guia da Juventude, material impresso que contém um resumo de toda política pública direcionada aos
jovens, com destaque ao contexto municipal. Lucas descreve o material que teve uma tiragem de três mil exemplares e
garante que o próximo passo será criar um guia digital. Seguindo a pauta Lucas menciona o projeto de lei complementar
número 3/2019, contido no Processo número 18/2019, de autoria do vereador Paulo Périco (MDB). A proposta é uma
mudança no código de posturas e tem como objetivo principal limitar o consumo de álcool e resguardar o sossego público
no entorno da estação férrea. Lucas enfatiza que a secretaria de governo solicita parecer do COMJUVE e que para tal
necessita a criação de uma comissão. Entre os diversos pontos debatidos destaca-se a criação de uma audiência pública
com o objetivo de ouvir os principais envolvidos, ou seja, os jovens que utilizam esse espaço e o comércio que disponibiliza
as  bebidas.  A  conselheira  Ana  Paula  afirma  que  os  espaços  públicos,  como  o  caso  da  estação  férrea  que  vêm
apresentando quadros frequentes de brigas entre jovens, devem ser revitalizados sem repressão e sim, construção. Para
tanto fica aprovada a comissão com os participantes descritos – Isabelle, Wallace, Alexandre, Ana Paula, Lucas, Moacir e
Maxwel. A reunião dessa comissão para deliberar um parecer sobre a lei de autoria do vereador Paulo Périco será na
próxima segunda-feira à tarde, no dia vinte e sete de maio, às treze horas e trinta minutos. A conclusão e o documento com

  I n í c i o                 T é r m i n o

    17:30    19:39



ATAATA   D ED E   R E U N I ÃOR E U N I ÃO
R E D ATO R

Elisabete Silvestri

F o l h a
2

parecer será deliberado na próxima reunião do COMJUVE. O presidente Lucas segue a pauta e informa que na próxima
sexta-feira, dia vinte e quatro de maio, às quatorze horas e trinta minutos, na Casa da Cidadania haverá uma reunião entre
Coordenadoria e Conselho para deliberar sobre a programação da Semana Municipal da Juventude que ocorrerá nos dias
de doze a dezoito  de agosto.  Lucas considera que a Coordenadoria  propôs ações dentro  das escolas e que haverá
reuniões com os grêmios das mesmas. Entre as sugestões Lucas mencionou um circuito de corridas nas escolas, Renan
enfatizou a importância de tratar sobre saúde mental e Patrícia esclareceu que a FSG está promovendo palestras na área
de psicologia. Em seguida a conselheira Elisabete relatou que o Maio Amarelo, evento de prevenção de acidentes da
SMTTM, teve ênfase para o projeto - “Agente por um dia” - onde integrantes da comunidade puderam participar junto com
os fiscais de abordagens ao trânsito com o intuito de conscientização sobre a importância do trabalho de fiscalização na
cidade. Palestras nas escolas também é atividade prioritária para a Escola Pública de Trânsito. Em seguida a conselheira
da SEMMA Cassiane informa que do dia  três a  sete  de junho haverá a Semana do Meio Ambiente com uma vasta
programação, enfatizando atividades descentralizadas nos bairros e também para o público jovem. Dentre as atividades
destacam-se oficinas de reutilização de resíduos sólidos e um debate sobre plásticos nos oceanos com a ONG CURICACA.
A conselheira da FAS Ana Paula considera que no dia doze de junho será o dia de Combate ao Trabalho Infantil e destaca a
importância do mesmo. No final da reunião Lucas informa que no dia quatorze de junho, às quatorze horas haverá uma
reunião do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa – Caxias da Paz, e que o objetivo é que o COMJUVE esteja
representado no conselho gestor do Programa. Em seguida Lucas finaliza a reunião informando as faltas justificadas. 

    ENCAMINHAMENTOS RESPONSÁVEL PRAZO

Comissão  para  criação  de  parecer  da  lei
complementar 3/2019
Reunião  para  programação  da  Semana
Municipal da Juventude

Conselheiro Lucas Guarnieri Vinte e sete de maio

Vinte e quatro de maio

    PRÓXIMA  REUNIÃO    LOCAL HORÁRIO

18 de junho de 2019 Centro  Administrativo  Municipal  (Rua
Alfredo Chaves, 1333, Bairro Exposição)

Primeira
chamada: 17h

Segunda
chamada:
17h30min


