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Ao décimo primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 
dezessete horas, reuniu-se o Conselho Municipal da Juventude, com os conselheiros: 
Guilherme Cardoso - Inclusão Social, Gustavo Ribeiro - Rotaract, Eduardo - Cap. 548, 
Rhaissa Amarante - ICED, Allan Bencks - Câmara de Vereadores, Rodrigo Ferreira - 
Bem Viver, Pedro - OAB, Sara Louise - Igreja Bola de Neve e Collini Cristina - 
Rotaract. A reunião iniciou sobre a campanha de incentivo aos jovens votarem e 
atualizarem o título de eleitor para a eleição deste ano. Esta campanha já foi 
antecipadamente discutida com o presidente da Câmara dos Vereadores, Marcos 
Kurtz, e o representante suplente da Câmara dos Vereadores, Allan Bencks. Foi 
relatado que no dia da reunião foi apresentado o protótipo de propaganda da 
campanha, "Meu voto está on”, com objetivo de incentivar os jovens de 15 a 17 anos 
a votarem nas eleições de 2022. Ainda, foi destacado que a campanha vai ser neutra, 
sem lados políticos, via meio digital e está sob aprovação. A campanha visa ter só um 
mês de duração, até dia 04/05, com a média de três posts por semana. Diante disso, 
foi sugerido ideias de como pode ser feita a campanha: colocar a campanha no beco 
do Brooklyn em cartazes; colocar nas pistas de skate ao redor da cidade; e divulgar 
nas rádios. Os membros presentes do COMJUV realizaram perguntas e o que mais foi 
enfatizado foi sobre qual era a dimensão de jovens para votar, ou seja, levantamento 
de dados. Os membros sugeriram, também, realizar um mutirão para promover a 
campanha com as pessoas na rua. A OAB se fez presente para conversar sobre o 
mês da mulher. Jaína Atanásio dos Santos, representante da OAB, falou sobre as 
conquista da mulher durante as últimas décadas, tais quais: direito de ir para a 
faculdade; o primeiro partido feminino; a conquista do voto; criação do estatuto da 
mulher casada; direito de ter um cartão de crédito; criação da lei do divórcio; direito a 
prática do futebol regulamentada; criação da primeira delegacia da mulher; 
promulgação da Constituição de 1988, onde diz que todos são iguais perante a lei; a 
falta de virgindade deixa de ser causa de motivo de anulação de casamento; 
promulgação da lei maria da penha; promulgação da lei do feminicídio; criação da 
importunação sexual; promulgação da lei de violência política contra a mulher; 
promulgação da lei Carolina Dieckmann, da lei Joana Maranhão, da lei do sinal 
vermelho e da lei mãe solo. Na sequência, foi apresentado, brevemente, as 
campanhas desenvolvidas pelos participantes da reunião: Rotaract está fazendo uma 
campanha para arrecadar materiais escolares. A vereadora mirim, Eduarda, se 
apresentou e falou sobre o que é ser vereadora mirim, quais são as funções, os 
projetos, os objetivos. Por fim, foi aprovada por unanimidade a ata do mês de 
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fevereiro, a qual será encaminhada para os conselheiros para assinatura para poder 
ser publicada. Nada a mais a ser tratado, eu, Eduarda Montibeller, firmo a presente 
ata por mim redigida. 

 
Gustavo Ribeiro 

ASSINADO 

em: 21/04/2022, 2:53:57 
 
Allan Bencks 

RECEBIDO 

 
Casa dos Conselhos 

ASSINADO 

em: 26/04/2022, 8:27:01 
 
Rhaissa Amarante 

RECEBIDO 

 
Eduardo Nunes Barouki 

ASSINADO 

em: 22/04/2022, 8:46:38 
 
Sara Louise 

RECEBIDO 

 
Pedro Lazzaretti 

RECEBIDO 

 
Collini Cristina 

ASSINADO 

em: 25/04/2022, 11:20:44 
 
Rodrigo Ferreira 

ASSINADO 

em: 25/04/2022, 3:34:12 
 
Guilherme Cardoso 

ASSINADO 

em: 25/04/2022, 3:36:56 

 


