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Elisabete Silvestri

ATA D E R E U N I Ã O
D ATA

HORÁRIO
Início

16/10/2019
NOME

17:30

Folha
1

LOCAL

Término

SALA DE REUNIÃO DE TREINAMENTOS 3

19:30

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

Roger Soares

S

Microempa Jovem

991089219

roger@agenciamoca.com.br

Vinícius Chilanti

T

Microempa Jovem

999891969

viniciuschilanti@gmail.com

Aline Carneiro

T

SMC

991267771

afcarneiro@caxias.rs.gov.br

Jorge Darcie

T

SMEL

999977185

jrdarcie@caxias.rs.gov.br

Elisabete Silvestri

S

SMTTM

991372185

esilvestri@caxias.rs.gov.br

Renan Isoton

T

SDETE

991734606

reisoton@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:

Ana Paula Flores (Titular FAS), Cassiane Giacomelli (Titular SEMMA), Viviane(titular SMS), Izabele Chiattone(Titular Grêmio

Estudantil), Anderson Lucas Pauletti(Titular DA – FSG), Douglas José Puls (Suplente DCE – UCS), Otávio Alves Borges
(Titular DCE – UCS).
PAU TA:
- Aprovação da ata da reunião de setembro;
- Deliberação sobre proposta de reunião conjunta com o COMDICA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) em novembro, sobre o tema Aprendizagem Profissional;
- Convite para Feira de Aprendizagem Profissional;
- Atualização sobre Conferência Nacional de Juventude;
- Assuntos gerais.
DELIBERAÇÕES
Aos dezesseis dias do mês de outubro, estiveram reunidos na sala de reunião de treinamento três, no segundo andar do
Centro Administrativo Municipal, os membros do Conselho Municipal da Juventude (COMJUVE) anteriormente listados,
para a décima oitava reunião ordinária do colegiado na gestão 2018-2020. O conselheiro presidente Lucas Guarnieri inicia a
reunião expondo a pauta e as ausências justificadas, informa que Izabele Chiattone irá se afastar das reuniões por motivos
pessoais. Seguindo a pauta o presidente Lucas Guarnieri informa sobre a reunião entre COMJUVE e COMDICA (Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente) cujo tema será Aprendizagem Profissional. Lucas diz que o objetivo da
reunião é unir esforços entre os dois conselhos, garantir os financiamentos e propôr verbas para os cursos de Jovem
Aprendiz - projeto esse de fomento essencial para o público jovem. A conselheira Aline pergunta sobre o valor e destinação
das verbas do COMDICA e Lucas informa não ter as informações sobre os valores no momento da reunião, mas que uma
porcentagem dos cerca de três milhões do Fundo administrado pelo COMDICA são direcionados para os projetos dos
cursos de instituições, Murialdinas e Murialdo. Sobre as cotas para as empresas, Lucas diz que o projeto em Caxias do Sul
ainda têm um deficit de quase cinquenta por cento, ou seja existem jovens a procura de oportunidades, querendo aprender
e se inserir no mercado de trabalho. O projeto contempla jovens dos quatorze aos vinte e quatro anos e como Maxwel
explica é um projeto de inclusão e proteção da vulnerabilidade, seguindo a explicação Aline comenta a importância do
Jovem Aprendiz e o reconhecimento do próprio jovem, informação essa confirmada nos Círculos da Paz que a conselheira
participou como voluntária. O conselheiro Jorge Darcie questiona a pauta da referida reunião e Lucas diz que o objetivo é
também verificar a destinação dos fundos e incluir a administração direta nesse contexto. Seguindo a pauta Lucas convida
os membros do Conselho para a Feira de Aprendizagem Profissional da Serra Gaúcha, o evento ocorre entre vinte e oito e
vinte e nove de novembro nos pavilhões da Festa da Uva. A Feira é promovida pelo Fórum de Aprendizagem Profissional
da Serra Gaúcha e tem como objetivo divulgar o Programa Jovem Aprendiz. Em seguida Lucas fala sobre a Conferência
Nacional da Juventude, que haverá encerramento de gestão do conselho e por isso o pedido de prorrogação de prazos.
Com isso o município vai esperar delimitações federais para posterior providências municipais. Maxwel comenta que a
conferência municipal deve ser pensada desde já. Opinião reforçada pelos demais integrantes presentes. Atendendo a
solicitação, Lucas sugere a formação de um grupo de trabalho para tratar do assunto, que deve se reunir antes da próxima
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reunião ordinária do colegiado. Integram esse grupo, os conselheiros presentes no momento da discussão: Maxwel e
Vinícius, representantes da sociedade civil, Lucas, Jorge e Elisabete, representantes governamentais, sendo que a
conselheira Elisabete na função de relatora das discussões. Em seguida a reunião é finalizada.
ENCAMINHAMENTOS
Feira de Aprendizagem Profissional da Serra
Gaúcha
GT sobre Preparativos para Conferência
Municipal

PRÓXIMA REUNIÃO
21 de Novembro de 2019

RESPONSÁVEL
Lucas Guarnieri

PRAZO
28 e 29 de novembro de 2019

Lucas, Jorge, Elisabete, Maxwel e
Vinícius

Próxima reunião ordinária (primeiras
deliberações de reuniões próprias
para tratar do tema)

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

HORÁRIO
Primeira
chamada: 17h
Segunda
chamada:
17h30min

