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HORÁRIO
Início

17/09/2019
NOME

17:30

Folha
1

LOCAL

Término

SALA DE REUNIÃO DA SMRHL - 1°ANDAR

19:00

D O S PA R T I C I PA N T E S

*

ENTIDADE

TELEFONE

E-MAIL

Lucas Guarnieri

T

SMSPPS

999380733

juventude@caxias.rs.gov.br

Ana Paula Flores

T

FAS

991426416

aflores@fas.caxias.rs.gov.br

Vinícius Chilanti

T

Microempa Jovem

999891969

viniciuschilanti@gmail.com

Leoberto Brancher

O

Desembargador
TJRS

-

-

Cassiane Giacomelli

T

SEMMA

981414520

cgiacomelli@caxias.rs.gov.br

Elisabete Silvestri

S

SMTTM

991372185

esilvestri@caxias.rs.gov.br

Anderson Lucas Pauletti

T

DA - FSG

996673214

alpauletti20@gmail.com

Douglas José Puls

S

DCE - UCS

991069462

djpuls@ucs.br

Izabele Chiattone

T

Grêmio Estudantil

981336192

izabeleduarte23@gmail.com

Barbara Moreschi

T

UBM

996367458

bmoreschi@ucs.br

Maurem de Castilhos

O

Estudante UCS

999388645

mcastilhos3@ucs.br

Daniele Buffon

O

Estudante UCS

991203191

dbuffon4@ucs.br

Tiago Veiga

T

Inst. Religiosas

999434239

tveiga@catolicafun.com.br

Otávio Alves Borges

T

DCE - UCS

996048275

A S S I N AT U R A

oaborges@ucs.br
*Legenda: T – Titular; S – Suplente; O – Ouvinte.

AUSÊNCIAS

JUSTIFICADAS:

Renan Isoton (Titular SDETE), Viviane Savaris (Titular SMS), Jorge Darsie (suplente SMEL)

PA U TA :
- Leitura e aprovação das atas das reuniões de maio, junho, julho e agosto
- Avaliações sobre atividades da agenda de ações da juventude, ocorridas no período (setembro amarelo, semana de pre venção, conscientização e combate a automutilação, entre outras.
- Deliberação sobre convite recebido para reunião pública da comissão de saúde e meio ambiente da câmara.
- Assuntos gerais
DELIBERAÇÕES
Aos dezessete dias do mês de setembro, estiveram reunidos na sala de reunião da SMRHL, no primeiro andar do Centro
Administrativo Municipal, os membros do Conselho Municipal da Juventude (COMJUVE) anteriormente listados, para a
décima sétima reunião ordinária do colegiado na gestão 2018-2020.O conselheiro presidente Lucas Guarnieri inicia a
reunião expondo a pauta e as ausências justificadas. Em seguida apresenta os ouvintes, Daniele Buffon, Maurem de
Castilhos e o desembargador Leoberto Brancher. Lucas mostra as atas de maio, junho, julho e agosto para leitura,
avaliação e assinaturas. Em seguida Lucas avalia as atividades do Conselho ocorridas no período do “Setembro Amarelo” mês de prevenção ao suicídio – o movimento é nacional e têm como enfoque o combate e prevenção da automutilação e
suicídio. Lucas comenta sobre 2ª Semana Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate a Automutilação, que
envolveu o projeto “Amarelos”, cujo objetivo é levar a comunidade e escolas o desenvolvimento de palestras sobre saúde
mental. Ana Paula destaca a importância da união de esforços para essa semana. Tanto municipais, através da saúde e
educação, como dos setores privados, através das universidades. Anderson, representante do DA (Diretório Acadêmico) de
Psicologia da FSG (Faculdade da Serra Gaúcha) confirma que o movimento é essencial, acima de tudo como prevenção
para o público jovem. A conselheira Ana Paula pergunta para os participantes da reunião quais são os principais fatores que
influenciam nas atitudes de automutilação e suicídio entre os jovens. Fatores indiretos como falta de perspectiva,
dificuldades para ingressar no mercado de trabalho, aprendizado muito técnico e pouco humano, redes sociais e mídias
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consumistas e viciantes, entre outros, foram os fatores mencionados. Na sequência apontam-se alternativas e destacou-se
o trabalho dos Círculos da Paz como movimento de escuta e integração para os jovens. Em seguida Leoberto, juiz e
representante atuante dos Círculos da Paz confirma a importância do mesmo. Após diz que ações de voluntariado podem
criar espaços de compartilhamento da subjetividade e gerar sentimentos de bem comum e pertencimento, fatores esses
essenciais para a formação de uma identidade construtiva entre o público jovem. Seguindo a pauta comenta-se as sessões
ordinária e extraordinária na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul que irá tratar sobre o espaço comunitário da UCS
(Universidade de Caxias do Sul), na discussão do Plano Diretor, e também que haverá uma reunião pública sobre resíduos
sólidos, onde pretendesse avaliar a destinação correta para os diversos tipos de resíduos gerados pelo município. Lucas
segue a reunião e informa que o COMDICA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) irá ter votação
de Conselheiros Tutelares a realizar-se no dia seis de outubro entre oito e dezessete horas. Lucas informa os candidatos e
finaliza a reunião pedindo divulgação.
E NCAMINHAMENTOS
Votação COMDICA

PRÓXIMA REUNIÃO
16 de Outubro de 2019

RESPONSÁVEL

Lucas Guarnieri

PRAZO
Até 06 de Outubro de 2019

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

HORÁRIO
Primeira
chamada: 17h
Segunda
chamada:
17h30min

