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ATA 005/2020 REUNIÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA          
JUVENTUDE – COMJUV - Reuniram-se virtualmente no dia quatorze de julho de dois mil e vinte às                 
dezessete horas, pelo aplicativo https://hangouts.google.com/call/yOGRSCnwrFyeiYMgEvsUAAEE     
cujo link de acesso foi enviado a todos os conselheiros, titulares e suplentes, através do grupo de                 
whatsapp, os conselheiros: (a) Secretaria de Educação: Gean Garaes (titular) e Sandra Hoffmann             
(suplente ausente), (b) Fundação Cultural: Richard Junker (titular ausente) e Matheus Rafaeli (suplente             
ausente), (c) SEMAN: Eduarda Montibeller (titular ausente) e Eva Maria de Oliveira Silva Ferreira              
(suplente ausente), (d) Secretaria da Saúde: Jacheline Hoffman (titular ausente) e Leandro Teixeira             
Ghilardi (suplente ausente), (e) Sec. Gestão Administrativa: Lucas Weber (titular ausente) e Wagner             
Basso (suplente ausente), (f) Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social: Douglas Aguirre            
(titular) e Thiago Pacheco (suplente ausente), (g) Fundação Municipal de Esportes: Ricardo Oliveira             
(titular) e Osmar de Miranda (suplente ausente), (h) Câmara de Vereadores: Matheus Muller (titular) e               
Alexandre Finochetti (suplente ausente), (i) Câmara de Dirigentes e Lojistas – CDL: Pedro Henrique              
Adriano (titular ausente) e Daniel Cenci (suplente ausente), (j) Comunidade Evangélica Sara Nossa             
Terra: Taiana Manfredin (titular), (l) Biblioteca Bem Viver: Ana Paula (titular ausente) e Rodrigo              
Ferreira (suplente), (m) Rotaract: Collini Cristina Pinheiro (suplente ausente), (n) Centro Acadêmico            
Rui Barbosa – CARB: Guilherme Cardoso (titular) e Daiane Zap Xavier (suplente ausente), (o) Grêmio               
Estudantil Higino Pio: Rhaissa Amarante (titular ausente) e Edna Ferreira (suplente ausente), (p)             
Centro Acadêmico de Administração Pública (UDESC): Claudio Kraus (titular ausente) e Gabriel Funck             
Macungila (suplente ausente), (q) UNIPAS: Silas Ferreira (titular ausente) e Jordan Munhoz (suplente             
ausente), Grupo Escoteiro Leão do Mar: Ana Medeiros (titular ausente) e Enzo Quadros Costa              
(suplente), (r) Grêmio Estudantil Geração Consciente: Amanda Bairros Avila (titular ausente) e Larissa             
Bussular (suplente ausente), (s) OAB: Gabriel Bianchimano de Azevedo, (titular ausente) e Samir             
Dawood (suplente ausente), (t) Igreja Bola de Neve: Sara Louise Martins (titular) e Jalil Damus               
(suplente), (u) Associação Empresarial de Balneário Camboriú – ACIBALC: Juliano Poletto dos Santos             
(titular ausente) e Gabriel Merhy (suplente ausente), (v) Comunidade Terapêutica Luz da Vida:             
Jedielson Daradda (titular) e Allan Bencks Carvalho (suplente ausente), (x) Igreja Evangélica luz da              
vida: Felipe Mahamoud (titular ausente) e Rafael Koehler (suplente ausente), (z) Cápitulo Balneário             
Camboriú nº 548: João Antônio Rovares Brasil (titular); Lucas Bundyra (suplente ausente). A reunião              
teve início presidida pelo Presidente Gabriel Bianchimano de Azevedo com a seguinte pauta (i)              
Relatório PROJOVEM TRABALHADOR, (ii) Pré Conferência Municipal da Juventude, (iii)          
Sistema Nacional da Juventude SINAJUVE, (iv) Faltas e Ofícios e (v) Aprovação ATA             
JUNHO/2020 e (vi) Assuntos gerais. (1) Primeiramente tratou-se da Pré Conferência Municipal da             
Juventude - PCMJ. O conselheiro Gabriel falou da necessidade de tempo para fazer a arte e a                 
divulgação de forma apropriada, que não foi possível realizar em julho como programado devido ao               
curto prazo. Também convidou os demais conselheiros a participarem da PCMJ, tanto na qualidade de               
mediador como na de participantes, contribuindo com a realização do evento. O pleno votou por adiar                
o início da PCMJ para a segunda quinzena do mês de agosto. (2) Após tratou-se das Faltas e Ofícios.                   
(2.1) O presidente Gabriel apresentou ao pleno o relatório de presença das entidades do ano corrente                
(2020), elaborado pela Casa dos Conselhos, cuja cópia faz parte desta ATA (anexo 01), apontando               
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que há muitas entidades participantes com uma série de 3 (três) e 4 (quatro) faltas seguidas, o que                  
traz grande preocupação. Alega que Regimento Interno prevê 3 (três) faltas seguidas ou 4 (quatro)               
alternadas, do conselheiro ou do suplente, de forma não justificadas dentro do prazo de 1 (um) ano,                 
como hipótese para perda da cadeira representativa. Se posiciona no sentido de que não vê a                
exclusão das entidades como melhor solução, pois considerando que são nos conselhos municipais             
onde a participação da sociedade nas políticas públicas é exercida, a participação da sociedade deve               
ser incentivada e assegurada, (2.2) abrindo para debate com o pleno que, após devidamente exercido               
e com várias propostas, (2.3) votou por unanimidade (2.3.1) em enviar ofícios convites acompanhados              
de uma cópia do relatório de presença das reuniões ordinárias aos responsáveis de cada uma das                
entidades representativas deste conselho, convidando-as a participarem com mais frequência,          
substituindo os conselheiros indicados se assim melhor entenderem, alertando-as também das           
consequências decorrentes das faltas já pontuadas e das futuras. (2.4) Também decidiu-se que não              
havendo resposta através da participação, o conselho decidirá sobre a perda da cadeira             
representativa. (3) Após trata-se do Sistema Nacional da Juventude – SINAJUVE. (3.1) a palavra foi               
passada ao conselheiro Guilherme Cardoso que explicou o que é o SINAJUVE, seu objetivo e de que                 
forma participar de tal sistema poderá agregar ao município pois visa facilitar a comunicação deste               
com o Governo Federal na projeção e execução das políticas públicas voltadas para a juventude. (3.2)                
Votou-se por unanimidade em levar a questão a comissão de projetos, a qual se reunirá para conhecer                 
melhor o assunto. (4) Na sequência foi apresentado o Relatório Final do Programa PROJOVEM              
TRABALHADOR pelo conselheiro Gabriel Azevedo, que o leu destacando que (i) não compete a este               
conselho querer rever o julgado pelo poder judiciário, pelo contrário, utiliza-se do julgado como fonte               
das informações trazidas de forma fiel, onde a questão já passou pelo crivo do contraditório e foi                 
devidamente julgada porque assim o compete. (ii) que o relatório não é conclusivo pois não apresenta                
opinião quanto aos fatos praticados, (iii) apenas explica o objeto do processo judicial e relata a                
contribuição dos convidados Leonardo Machado e Edna Terezinha, (iv) transcrevendo trecho da ATA             
dos respectivos também devidamente aprovadas. (4.1) não havendo dúvidas, o conselho aprovou por             
unanimidade o teor do relatório decidindo pelo envio do mesmo a quem interessa e compete. (5) por                 
fim tratou-se dos Assuntos Gerais, (5.1) onde o conselheiro João compartilhou do êxito da campanha               
do agasalho realizada por ele e sua entidade em parceria com terceiros. (5.2) O conselheiro Guilherme                
comentou que o Plano Municipal da Juventude estava em votação na sessão da câmara de               
vereadores naquele mesmo momento, o que foi razão de alegria para todos. (5.3) Por fim, o conselho                 
aprovou a ATA digital, a qual consiste na ATA elaborada com base na gravação áudio/vídeo da                
Assembleia, onde os conselheiros presentes são nomeados ao final da mesma, dispensando a             
assinatura física a qual se daria na Casa das Conselhos por decorrência da pandemia COVID-19,               
cabendo assim o mesmo processo nas atas anteriores que não foram assinadas. A reunião foi               
encerrada as 18 horas. A presente ATA foi elaborada pelo então presidente Gabriel Bianchimano de               
Azevedo onde os conselheiros presentes nesta reunião virtual serão nomeados ao final da mesma,              
dando legalidade ao conteúdo expresso eximindo a assinatura física, publique-se, arquive-se. 
Gean Francisco Garaes (Titular/Secretaria de Educação) 
Douglas Aguirre  (Titular/Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social) 
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Alexandre Finochetti (Titular/Câmara de Vereadores) 
Taiana Manfredini (Titular/Igreja Sara Nossa Terra) 
Guilherme Álvaro Boos Maia Cardoso (Titular/Centro Acadêmico Rui Barbosa – CARB)  
Lucca Coutinho Ormeneze (Suplente/UNIPAS) 
Gabriel Bianchimano de Azevedo (Titular/OAB) 
Sara Louise Martins (Titular/Igreja Bola de Neve) 
Jalil Damus (Suplente/Igreja Bola de Neve) 
Ana Carolina dos Santos Medeiros (Titular/Grupo Escoteiro do Leão do Mar) 
Jedielson Neemias Daradda (Titular/Comunidade Terapêutica Luz da Vida) 
João Antonio Rovaris Brasil (Titular/Capítulo n°458 da Ordem DeMolay) 
 
ANEXO 01 
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