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ATA 002/2020 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE -          
COMJUV - Ao terceiro dia do mês de março de dois mil e vinte, às dezessete horas e dez minutos,                    
reuniram-se na Casa dos Conselhos, situada à Rua 1822, número 1510, Bairro Centro, Balneário              
Camboriú, os seguintes conselheiros: Jean Francisco Garaes (Titular/Secretaria de Educação);          
Eduarda Montibeller (Titular/Secretaria do meio Ambiente); Douglas Aguirre (Titular Secretaria          
Desenvolvimento e Inclusão Social); Rodrigo Ferreiro de Melo e Silva (Suplente/Biblioteca Comunitária            
Bem Viver); Guilherme Álvaro Boos Maia Cardoso (Titular CARB); Ricardo Oliveira (Titular/Fundação            
Municipal de Esporte); Ana Carolina dos Santos Medeiros/Titular Movimento Ambiental); João Antonio            
Rovaris Brasil (Titular/Capítulo nº 548 da ordem DeMolay); O Presidente Ricardo Oliveira começa a              
reunião anunciando a lista de presença e comenta sobre sua insatisfação com a falta dos               
conselheiros. Ricardo fala das três pautas importantes: a primeira é que as dezoito horas e trinta                
minutos, na data presente, estará defendendo o Plano Municipal da Juventude no plenário da Câmara               
de Vereadores, aproveita para agradecer e deixar registrado em ata o agradecimento ao vereador              
Gelson Rodrigues que independente de partido não mediu esforços para deixar o conselho falar. O               
presidente comenta sobre os três projetos protocolados que compete ao PMJ, sendo: a alteração do               
plano da obrigatoriedade de apresentação do conselho para o poder executivo; as modificações do              
Estatuto Municipal da Juventude que tira todos os deveres, todas as obrigatoriedades do conselho e               
que vai ser protocolado pelo vereador, e por fim; os que já foram protocolados na Câmara de                 
Vereadores pelo diretor do Departamento de Assuntos para Juventude, Douglas Aguirre. O presidente             
fala sobre a importância que vai ser o momento para prestar esclarecimentos, e de uma maneira                
educada e gentil mostrar a relevância dos vereadores para que os projetos sejam montados o mais                
rápido possível. Dando sequência à pauta, diz que na quinta-feira, às quatorze horas, terá o bate-papo                
sobre o PMJ com o prefeito Fabrício de Oliveira, onde todos estão convidados para irem ao gabinete,                 
comenta que o prefeito está muito interessado em ouvir o que se tem a dizer sobre o tema, e salienta                    
que colocou o convite no grupo. Ricardo fala então sobre a mais importante das pautas, no qual julga                  
ser a principal, pois é a Conferência Municipal da Juventude, que tem como foco, reunir o maior                 
número possível de jovens para a discussão da conferência. O presidente passa a palavra para o                
diretor do departamento da juventude Douglas, que fala sobre as demandas da convocação da Quarta               
Conferência Nacional. O diretor diz, que quando convoca-se uma conferência nacional por ação             
imediata, contínua e natural, convocam-se também as municipais e estaduais. Douglas fala que as              
municipais serão feitas em março e abril, não tendo nenhuma ainda a ser feita, acredita que será no                  
final de março, porque não tem o regimento interno da conferência e comenta que sabe as datas, mas                  
que não foi ainda assinado pelo presidente, e será publicada no Diário Oficial da União, onde é                 
passado para os grupos de gestores da Juventude e que não tem nada ainda oficialmente, sabe que é                  
março e abril, e também de maio a julho às estaduais, depois vem as nacionais até agosto. O mesmo                   
diz, que essa ação da conferência é de extrema importância para que transformem os anseios em                
resoluções que serão levadas para a estadual e que cheguem na nacional. Douglas relata ser um                
formato interessante quando há pluralidade, a pessoa que está sempre naquele mesmo nicho fica um               
negócio meio fechado, mas se fizerem a coisa bem certinha, chamando todo mundo, convocando a               
galera e bombando mesmo de todos os lados, todas as expressões, tudo que se imagina vai ser legal,                  
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então o que acontece é que se terá uma ou duas datas para escolher. Fala que seria bom se                   
estivessem todos os conselheiros, porque é importante o compromisso de cada um, diz que todos são                
voluntários e ocupam uma cadeira representando uma entidade, cita o Jean que ocupa a do governo,                
o Gui do Rotaract e o João da DeMolay, como os outros presentes também representam algum órgão.                 
Referente às datas, acha que ficou até legal para poder escolher e poder ver com a mobilização, a                  
primeira seria no dia vinte e seis de abril, no domingo e a outra no dia vinte e sete de abril, na                      
segunda-feira, e diz que quem vai abrir a conferência será a secretária nacional da juventude. Os                
conselheiros comentam que no domingo poderiam reunir mais jovens, pois na segunda-feira, muitos             
estariam trabalhando e não poderiam ou talvez nem iam querer parar de trabalhar para ir a uma                 
conferência. Guilherme fala também, que seria melhor no domingo, e que falou pessoalmente com a               
secretária Jaiana para ela vir, e nesta data seria mais fácil, pois precisam do apoio do governo federal.                  
Douglas complementa que na segunda-feira também poderia levar pessoas, mas não seriam tantos             
jovens, iriam uns gatos pingados que não estariam trabalhando e assim por diante, refere-se também               
aos que trabalham e estudam, pois precisam estar bem para poder debater sobre política de               
juventude, onde são quase seis horas de conversa, então é importante que o conselho veja isso, diz                 
ser a favor do domingo, mas joga para a plateia para decidirem. Os conselheiros debatem a                
importância dessas datas pela disponibilidade da Jaiana, pois a mesma não poderia no sábado, e               
falam do respaldo que a cidade ganha tendo uma pessoa com o porte da secretaria abrindo a                 
conferência. Douglas salienta que a mesma irá entregar o Prêmio de Inovação em Políticas Públicas               
de Juventude no qual Balneário Camboriú ganhou de todas as capitais da região sul e de cidades                 
maiores. Ana sugere uma mobilização nas redes sociais e Guilherme de irem nas escolas falarem               
sobre a importância da conferência e de entrar em contato com as igrejas e também com outras                 
instituições. Douglas enfatiza que cada entidade deverá se comprometer em levar de quinze a vinte               
pessoas, tendo assim no mínimo cento e cincoenta pessoas de vários eixos, e com maior pluralidade.                
Ricardo coloca em votação a data da conferência e por unanimidade, fica definido o dia vinte e seis de                   
abril, com início a uma hora e trinta minutos até às dezoito horas. Eduarda fala que a programação e o                    
local ainda será definido e que terão apoio do governo. Ricardo acha interessante montar uma               
comissão para organização da conferência, então o conselho indica os seguintes conselheiros: Ana,             
Ricardo, Guilherme, Rodrigo e Douglas como coordenador. Sem mais a ser tratado, é dada por               
encerrada a reunião e eu, Cheila da Luz lavro a presente ata para a devida publicação onde os                  
conselheiros presentes nesta reunião serão nomeados ao final da mesma, dando legalidade ao             
conteúdo expresso eximindo a assinatura física, publique-se, arquive-se.  
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