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Ao décimo primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 

dezessete horas, reuniu-se o Conselho Municipal da Juventude, com os 

representantes das seguintes entidades: ACIBALC, Capítulo nº548 da Ordem 

DeMolay, Interact, Câmara de Vereadores, Igreja SARA Nossa Terra, Secretaria de 

Desenvolvimento e Inclusão Social, OAB Ordem dos Advogados do Brasil, Secretaria 

do Meio Ambiente, Grupo Escoteiro do Leão do Mar, Instituto A Cabana, Biblioteca 

Bem Viver, Rotaract, Igreja Bola de Neve e LEO Clube de Balneário Camboriú. A 

reunião iniciou-se com o intuito de fazer um planejamento de ano, para que as ações 

não sejam somente do conselho, mas que todas as entidades cooperam uma com a 

outra, como aconteceu ano passado, em várias ocasiões, principalmente na semana 

da juventude e nos eventos que a prefeitura realizou, onde todas as entidades que 

componham o conselho participaram da gestão municipal. Entretanto, foi enfatizado 

que as aulas do jovem aprendiz estão voltando ao presencial, e que já está 

conseguindo fazer o planejamento. Guilherme passou a palavra para cada 

representante da entidade, para falar um pouco de como vai ser o 2022, e o que tem 

planejado de projeto. Carla comunicou que está deixando o COMJUV esse ano, a 

ACIBALC já vai ter uma nova eleição para definir o novo representante. Pedro 

comunicou que depois de uma reunião com a OAB, vai continuar representando a 

entidade, e que a OAB continua com as suas atividades sociais, e que pretende fazer 

mais ações sociais, e quem breve terá mais novidades. Bárbara da Igreja Sara 

comunicou que continuará representando a entidade mesmo sendo suplente, e que 

vai ter um grande evento esse ano, que vai se chamar “Arena Conferece”, que seria 

uma conferência de jovens, sendo o maior evento relacionado à juventude. Allan 

representando a Câmara de Vereadores comunicou que ano passado estava como 

suplente, e este ano está como titular. Entretanto sobre o projeto deste ano comentou, 

que esse ano sendo ano eleitoral seria importante incentivar os jovens de 16 a 18 

anos, a adquirir e regularizar o seu título de eleitor. Jefferson do Instituto Social A 

Cabana comunicou que este ano está voltada na formação profissional do jovem para 

o mercado de trabalho. Entretanto também mencionou, que tem vários projetos 

voltados para a área social, como na questão de alimentos, música, arte, mas que o 

foco deste ano é a formação profissional, e que já deu entrada na questão documental 

desse projeto. Diante disso também comentou os programas que estão acontecendo 

como o estágio, jovem aprendiz, cursos profissionalizantes e futuramente anunciar a 
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biblioteca para o município. Ana Medeiros do Grupo escoteiro leão do mar comunicou 

que o plano anual de grupo ainda vai ser anunciado, e que já tem um cronograma de 

eventos para esse ano, e que tudo vai ser decidido em conjunto com a diretoria do 

grupo, mas que ainda não pode compartilhar nada porque ainda não foi nada definido, 

mas assim que tiver vai ser comunicado ao COMJUV, e convida o pessoal a conhecer 

a entidade. Paulo Correa da Secretaria do meio ambiente comunicou que está como 

suplente, e que vai continuar com o projeto “praia limpa” e “bandeira azul”, e sobre 

futuros projetos ainda não tem conhecimento, mas quando tiver alguma novidade ele 

vai comunicar o grupo. Enzo Forte estava representando o Interact como suplente, 

comentou que as atividades iriam voltar este ano, e vão continuar com os mesmos 

projetos do ano passado. Eduardo Baruki do Capítulo nº 548 estava como suplente da 

entidade, e que não tem nenhum plano ainda, mas tem ideias para o futuro. 

Guilherme Cardoso estava representando a secretaria de inclusão do departamento 

da juventude, mencionou que estava fazendo uma triagem das informações recolhidas 

no tempo de pandemia, que liderou a formulação do projeto “Fala Jovem”, e que foi 

feito uma revisão neste material em todo o texto, e que o relatório da pesquisa vai se 

tornar um e-book, e que vai disponibilizado para todas as entidades, vereadores e 

prefeito. Foi destacado que houve uma reunião com o SENAC e CIEE, para quem tem 

dúvidas sobre o jovem aprendiz, e que vai retornar com o presencial. Entretanto 

também foi comentado sobre um futuro projeto de impressão 3D. Gustavo do Rotaract 

comentou que vai continuar até junho na gestão, e estão montando um programa de 

educação ambiental, onde vão fazer parcerias com outras entidades. Ornella do LEO 

Clube Balneário Camboriú comentou que estão com uma campanha que vai ser a 

entrega kits de higiene bucal para crianças carentes, outra campanha de doação de 

roupa para outras entidades, e que vão fazer um evento a nível nacional em março 18 

a 20 com algumas palestras, além do pessoal que além do pessoal conhecer cidades 

e pontos turísticos. Giovana Batista, Presidente do LEO Clube Balneário Camboriú, 

reforçou atividades do clube como sede do evento FOLEOBC a nível nacional. Sara 

da Igreja Bola de Neve comunicou que vão continuar os programas que já tem e 

retomar ações que estavam paradas com o pessoal jovem da igreja. A reunião 

finalizou com um desafio para que as entidades ajudem umas as outras, e que 

realizem visitas umas às outras. Eu, Eduarda Montibeller, firmo a presente ata por 

mim redigida. 
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CASA DOS CONSELHOS 

ASSINADO 

28/03/2022, 9:52:16 

 
Collini Cristina Pinheiro 

ASSINADO 

16/03/2022, 12:34:26 

 
Rodrigo Ferreiro de Melo e Silva 

ASSINADO 

21/03/2022, 9:47:22 

 
Maurino Jr 

RECEBIDO 

 
Euclides Balbinot Junior 

RECEBIDO 

 
Guilherme Alvaro Boos Maia Cardoso 

ASSINADO 

16/03/2022, 4:40:39 

 
Theodoro Mocone Hounsell Soares 

RECEBIDO 

 
Jordan Rodrigo Flores Munhoz 

ASSINADO 

21/03/2022, 2:21:32 

 
Willian Civa 

RECEBIDO 

 
Pedro Lazzaretti 

RECEBIDO 

 
Jeferson da Rosa Siberino 

RECEBIDO 

 
DIEGO RIBEIRO DAS NEVES 

RECEBIDO 

 

 
Ana Carolina dos Santos Medeiros 

ASSINADO 

16/03/2022, 11:11:46 

 
Taiana Manfredini 

ASSINADO 

16/03/2022, 10:16:24 

 
Eduarda Montibeller 

ASSINADO 

18/03/2022, 11:04:24 
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João Antonio Rovaris Brasil 
ASSINADO 

21/03/2022, 8:15:23 

 


