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Elisabete Silvestri

ATA D E R E U N I Ã O
D ATA

HORÁRIO
Início

21/11/19
NOME

17:30

Folha
1

LOCAL

Término

19:00

SALA DE REUNIÃO DA SMRHL - 1°ANDAR

D O S PAR T I C I PAN 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

Cassiane Giacomelli

T

SEMMA

981414520

cgiacomelli@caxias.rs.gov.br

Elisabete Silvestri

S

SMTTM

991372185

esilvestri@caxias.rs.gov.br

Maxwel Abreu

T

Participatório

992711515

A S S I N ATU R A

abreumaxwel@hotmail.com
*Legenda: T – Titular; S – Suplente; O – Ouvinte.

AUSÊNCIAS

JUSTIFICADAS:

Integrantes do DCE – UCS, representantes da UBM e representantes dos Estudantes do Ensino Médio, Jorge Darcie (Titular
da SMEL), Aline Carneiro (Titular da SMC), Luciane (titular SMED), Viviane (titular SMS), Anderson (titular entidades
culturais)
PAU TA:
- Aprovação da ata da reunião de outubro (em anexo neste e-mail para apreciação);
- Atualização sobre Conferência Municipal da Juventude
- Preparação para reunião extraordinária e reforço de convite para Feira de Aprendizagem Profissional;
- Assuntos gerais.

DELIBERAÇÕES
Aos vinte e um dias do mês de novembro, 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 nona 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 a conselheira Ana Paula ressalta a importância da
continuação dos projetos de aprendizagem profissional e dos fundos destinados aos mesmos. Ana Paula argumenta que
tais fundos devem contemplar tanto projetos públicos como privados e com isso, garantir o fortalecimento da aprendizagem
profissional para os jovens. Em seguida Lucas aproveita a pauta e convida para a Feira de Aprendizagem Profissional,
informa que será nos dias 28 e 29 de novembro, que haverá apresentações artísticas, palestras, encaminhamentos de
jovens para o mercado de trabalho e participação das quatorze instituições que compõem o projeto, em seguida Lucas
enfatiza a divulgação e convocatória para continuar o projeto com as empresas conveniadas. O conselheiro Maxwel
pergunta sobre a Feira de Aprendizagem de Porto Alegre e Lucas destaca audiências e participação do público jovem, no
entanto conclui que o nosso município possui um envolvimento maior da administração municipal e confirma a importância
do mesmo. Em seguida Lucas considera sobre a pauta de atualização da Conferência Municipal da Juventude, reafirma a
importância das diretrizes nacionais, que se confirmarão no mês de dezembro. Lucas destaca os procedimentos municipais:
calendário de reuniões ordinárias, decreto emitido pelo prefeito, datas para a referida conferência e regimento para a
eleição dos conselheiros. Quanto ao quesito da eleição Lucas sugere processo parecido com o nacional com conselheiros
eleitos através de edital. Sobre o mesmo Maxwel sugere inscrição de conselheiros on-line e avaliação em plenária. Sobre
datas para a conferência municipal Lucas sugere o mês de março e a conselheira Cassiane comenta sobre a greve no
âmbito das escolas estaduais e sua provável interferência na mobilização dos jovens tanto para a feira quanto para a
conferência. Ana enfatiza a importância de envolver as escolas, atrair os jovens e informar atividades do COMJUVE –
2018/220 na referida conferência. Lucas confirma a manutenção do grupo de trabalho e as próximas reuniões para
estabelecer atividades e calendário para a conferência. Fica acordado as datas para as próximas reuniões: 10 de dezembro
de 2019, 21 de janeiro de 2020 e finalizando a gestão do atual colegiado 20 de fevereiro de 2020. Após o informado Lucas
encerra a reunião.

ENCAMINHAMENTOS

RESPONSÁVEL

PRAZO

R E D ATO R

Elisabete Silvestri

ATA D E R E U N I Ã O
Feira de Aprendizagem Profissional da Serra
Gaúcha
Próximas
reuniões
do
COMJUVE
e
delimitações para a Conferência Municipal da
Juventude

PRÓXIMA REUNIÃO
10 de Dezembro de 2019

Folha
2

Lucas Guarnieri

28 e 29 de novembro de 2019

Lucas Guarnieri

10 de dezembro de 2019
21 de janeiro de 2020
20 de fevereiro de 2020

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

HORÁRIO
Primeira
chamada: 17h
Segunda
chamada:
17h30min

