
ATA0003/2021   SEGUNDA   REUNIÃO   ORDINÁRIA   DO   
CONSELHO
MUNICIPAL DA JUVENTUDE – COMJUV - Bal. Camboriú, sexta-feira 
dia treze de agosto de dois mil e vinte e um. O local da reunião foi na
câmara de vereadores. A Reunião teve início às 17:07, e contou com a
presença dos conselheiros: Guilherme Alvaro Boos Maia Cardoso 
(titular - secretaria de desenvolvimento e inclusão social), Carla Renata
Furini (Titular - Acibalc Núcleo Jovem Empreendedor); Fábio Coronel 
(Suplente - secretaria da educação); Emili Bacca (Titular - Secretaria do
meioambiente); Willian Civa (Titular - Câmara de Vereadores), Taiana
Manfredini (Titular - Igreja Sara Nossa Terra), Rodrigo Ferreira de Melo 
e Silva (Titular - Biblioteca Comunitária Bem Viver), Enzo Nola Canei
(Titular
– Rotaract), Jeferson Da Rosa Siberino (Titular – ISAC), Ana Carolina da 
Luz (Suplente – ISAC), Theodoro Mosconi Hounsell Soares (Titular –
Interact), Ana Carolina Medeiros (Titular - Escoteiros Leão do Mar), 
João Antônio Rovaris Brasil (Titular - Capítulo n°458 da Ordem
DeMolay), Vinícius Ruberite (Suplente - Léo Clube BC), Pedro Lazzaretti 
(Titular - OAB ). PAUTA: Com a palavra o presidente do COMJUV,
Guilherme Cardoso, trouxe um feedback a respeito das lives realizadas
entre o Dpto da Juventude, através do instagram da Prefeitura de BC,
com os representantes das entidades que formam o atual Conselho 
Municipal da Juventude de BC. Aproximadamente 1.700 (mil e 
setecentas) contas foram alcançadas e obteve um bom resultado 
apresentando não só as entidades mas também os projetos de cada 
um. Houve também um feedback a respeito da reunião da Juventude 
realizada no sábado, 07 de agosto de 2021, no Hotel Mercuri, junto 
com o Prefeito Fabrício Oliveira, com a secretária da Inclusão Christina 
Barrichelo e o vereador Vitor Forte, que reuniu em média 115 pessoas 
para falar sobre a cidade, sobre o Fala Jovem (a pesquisa realizada com
os jovens de BC), sobre o Programa Abraço ao Jovem e outras
demandas referentes à juventude, tendo destaque a fala do Prefeito
sobre a implantação de um Centro de Juventude para a cidade de 
Balneário Camboriú e o Centro de Convivência da Família, dois 
equipamentos de apoio ao jovem e às famílias de BC. O conselho 
também se dividiu entre os grupos de trabalho, os grupos de formação 
das comissões, para realizarem em conjunto uma análise SWOT (matriz 
F.O.F.A) levantando as Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameças
com objetivo de tornar o Conselho e as comissões mais eficientes
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corrigindo suas deficiências. Cada comissão (Execução do Plano 
Municipal da Juventude; Comunicação; Eventos e Projetos; e
Legislação) se reuniu

apontando sua análise FOFA sobre o COMJUV, definindo também seu
cronograma inicial de trabalho e instituindo um presidente e vice para
cada grupo de trabalho. Os presidentes e vices ficaram, 
respectivamente, assim denominados: Comissão de Comunicação –
João Brasil e Willian; Comissão de Eventos e Projetos – Vinícius e
Jeferson; Comissão de Execução do Plano Municipal da Juventude –
Jordan Munhoz e Enzo Canei e Comissão de Legislação – Pedro
Lazaretti. Sobre a análise F.O.F.A levantou-se: Força – diversidade de
visões, forma de comunicação; quantidade de pessoas, contatos no
Executivo e Legislativo; Oportunidades: ter uma pesquisa e aproveitar
evidências, contatos e relacionamento; Fraquezas: falta de um fundo 
municipal para juventude, falta de engajamento, ausências justificadas 
(limitar ausências e cobrar a execução do regimento interno caso aja 
recorrência, falta de interesse e busca de premiações. O foco da 
atividade foi fazer com que cada comissãotenha sua responsabilidade 
e participação ativa para o andamento dos projetos dessa gestão. 
Ficou definido que para próxima reunião ordinária cada presidente 
apresente seus projetos para suas comissões de forma organizada e 
objetiva. Para finalizar houve a divulgação dos eventos de algumas 
entidades e também o retorno de alguns conselheiros sobre as lives 
que ocorreram na Semana da Juventude. A reunião se encerrou às
18:11. Nada mais sendo dito, eu, Taiana Manfredini, segunda 
secretária, lavrei a presente ata para que seja assinada e surtam os
efeitos legais.

=========================
Assinaturas digitais

pedro
RECEBIDO
PETERLAZZARETTI@HOTMAIL.COM
ana
ASSINADO
anamedeirostv@gmail.com
IP: 181.221.148.217
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Assinado em: 03/09/2021, 3:59:42
EMILI
RECEBIDO
emili.bacca@bc.sc.gov.br
GUILHERME
ASSINADO
guilhermecardoso.dm@gmail.com
IP: 138.94.220.227
Assinado em: 06/09/2021, 4:41:03
CASA DOS CONSELHOS
ASSINADO
bccasadosconselhos@gmail.com
IP: 45.162.71.33
Assinado em: 08/09/2021, 8:30:49
jeferson
RECEBIDO
je_siberino@hotmail.com
theodoro
RECEBIDO
THEODOROMHS@GMAIL.COM
vinicius
ASSINADO
VINICIUSRUBERTADV@GMAIL.COM
IP: 45.237.245.105
Assinado em: 03/09/2021, 1:10:37
joão
ASSINADO
jarbrasil75@gmail.com
IP: 200.169.56.15
Assinado em: 08/09/2021, 8:14:28
enzo
RECEBIDO
enzocanei@gmail.com
FABIO
RECEBIDO
fabio.coronel@edu.bc.sc.gov.br
RODRIGO
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ASSINADO
romsilva.news@hotmail.com
IP: 177.25.249.68
Assinado em: 03/09/2021, 6:59:19
CARLA
ASSINADO
KMCARLA250@OUTLOOK.COM
IP: 191.32.0.206
Assinado em: 03/09/2021, 11:42:25
TAIANA
ASSINADO
manfredinitt@hotmail.com
IP: 189.58.116.224
Assinado em: 05/09/2021, 9:41:43
WILLIAM
ASSINADO
willianciva@hotmail.com
IP: 189.41.243.183
Assinado em: 05/09/2021, 10:42:28
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