
ATA 0002/2021 PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

MUNICIPAL DA JUVENTUDE-COMJUV.

Bal. Camboriú, sexta-feira dia dezesseis de julho de dois mil e vinte e 

um. O local da reunião foi na Casa dos Conselhos situada na rua, um 

mil oitocentos e vinte e dois. A Reunião teve inicio as 17:12, e contou com 

a presença dos conselheiros: Guilherme Alvaro Boos Maia Cardoso (titular-

secretaria de desenvolvimento e inclusão social) Aquiles da Costa Neto 

(titular-secretaria da educação) Emili Bacca ( Titular-Secretaria do meio 

ambiente) Kaiane Marques Lima( suplente-Secretaria da Saúde e 

Saneamento) Victor Fabricio Ferreira Dias  (titular – Fundação Municipal de 

Esportes) Willian Civa ( titular-Câmara de Vereadores) Bárbara Nunes 

(Suplente-Igreja Sara Nossa Terra) Rodrigo Ferreira de Melo e Silva( Titular-

Biblioteca Comunitária Bem-Viver) Enzo Nola Canei( Titular -Rotaract) Maria 

Eduarda de Almeida( titular- Carb) Giordano Bruno Steffen Roncada( titular –

ICED) Jeferson Da Rosa Siberino ( Titular – ISAC ) Ana Carolina da Luz 

(suplente- ISAC)  Theodoro Mosconi Hounsell Soares(Titular-Interact)Jordan 

Rodrigo Flores Munhoz (titular – Igreja Bola de Neve)  Ana Carolina dos 

Medeiros ( Titular-Escoteiros leão do Mar) José Carlos Teodoro Neto 

( Titular- Associação de Skate de Balneário Camboriú ) PAUTA: Os 

documentos faltantes, das entidades que participam do conselho, foi 

enfatizado a importância de ter o registro de tudo o que acontece no comjuv, 

inclusive foi criado um e-mail para armazenamento desses documentos junto 

com a plataforma digital do Drive. Todos os membros do conselho precisam 

ter suas fichas cadastradas e atualizadas o mais breve possível onde a casa 

dos conselhos oferece ajuda para realizar o cadastro. Dinâmica com os 

conselheiros: Durante a reunião foi distribuído folhas de papel em branco, 

com a seguinte questão: O que os membros esperam do conselho da 

juventude? (segue em anexo as folhas com as respostas da dinâmica) 

Durante leitura das respostas, as entidades fizeram uns cálculos junto com a 

diretoria para saber aproximadamente quantos jovens cada entidade possui 

em conjunto. Seguindo para a restante da pauta, discutimos sobre a semana 
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do jovem: as atrações se iniciam dia nove se seguem até o dia quatorze do 

mês de agosto, também a uma discrepância nas comemorações no Brasil, 

pelo fato de haver outras datas que comemoram o dia do jovem, mas iremos 

seguir com o mais conhecido mundialmente que é dia doze de agosto. A 

prefeitura e a secretaria de inclusão social, junto com as entidades membros 

do conselho, vão se juntar para as comemorações, seguidas por visibilidade 

nas redes sociais, e talvez presenciais. Toda a programação será definida e 

poderá ser anexada junto a este documento. Seguindo a pauta foi 

apresentado as comissões: Legislação onde os membros que se 

voluntariarem poderão ajudar a organizar a parte da documentação oficial 

junto com suas entidades, seguido da comissão de comunicação para 

auxiliar nas redes socias e outras plataformas de marketing, comissão de 

eventos e a quarta comissão de execução do plano nacional da juventude. 

Durante a reunião o Presidente Guilherme Cardoso anotou os nomes dos 

membros que se ofereceram para participar das comissões. O documento 

será anexado junto. Antes de encerrar a reunião, os conselheiros 

continuaram com a dinâmica respondendo na folha que lhe foi dada no inicio 

a seguinte questão: O que esperar de vocês para trabalhar aqui no 

conselho? Quais vão ser minhas atitudes para fortalecer as comissões e as 

outras atividades do comjuv. Essa folha foi deixada para os membros 

levarem pra casa para refletirem. O presidente ainda anunciou a todos que 

falta duas cadeiras a serem preenchidas no comjuv, onde foi realizado um 

breve bate papo com os responsáveis da câmara mirim, e aguardando 

respostas das Universidade. A reunião se encerrou as  17:55.

________________________________

Assinaturas Digitais

Guilherme Alvaro Boos Maia Cardoso

ASSINADO

guilhermecardoso.dm@gmail.com

IP: 45.162.71.33
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Assinado em: 16/08/2021, 11:13:52

Maria Eduarda de Almeida

ASSINADO

duda-almeida17@hotmail.com

IP: 45.6.65.0

Assinado em: 14/08/2021, 10:56:58

Rodrigo Ferreira de Melo e Silva

ASSINADO

romsilva.news@hotmail.com

IP: 190.123.194.59

Assinado em: 13/08/2021, 3:05:51

Victor Fabricio Ferreira Dias

RECEBIDO

vctrfabricio@gmail.com

Enzo Nola Canei

RECEBIDO

enzocanei@gmail.com

Bárbara Nunes

ASSINADO

bb07nunes@outlook.com

IP: 189.26.144.73

Assinado em: 13/08/2021, 11:46:07

Aquiles da Costa Neto

ASSINADO
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aquiles.neto@edu.bc.sc.gov.br

IP: 177.51.83.5

Assinado em: 13/08/2021, 11:53:33

Ana Carolina da Luz Siberino

RECEBIDO

carolinaluz0608@outlook.com

Emili Bacca

ASSINADO

emili.bacca@bc.sc.gov.br

IP: 45.162.71.33

Assinado em: 13/08/2021, 12:27:04

Jeferson Da Rosa Siberino

RECEBIDO

je_siberino@hotmail.com

Willian Civa

ASSINADO

willianciva@hotmail.com

IP: 189.58.99.200

Assinado em: 13/08/2021, 6:36:30

José Carlos Teodoro Neto

ASSINADO

NETOJC.FOTO@GMAIL.COM

IP: 201.131.142.1

Assinado em: 13/08/2021, 3:55:57
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Jordan Rodrigo Flores Munhoz

ASSINADO

jordanmunhoz@gmail.com

IP: 177.51.83.184

Assinado em: 16/08/2021, 5:08:42

Theodoro Mosconi Hounsell Soares

RECEBIDO

THEODOROMHS@GMAIL.COM

Giordano Bruno Steffen Roncada

ASSINADO

GBRONCADA@GMAIL.COM

IP: 45.162.71.33

Assinado em: 16/08/2021, 12:16:45

Ana Medeiros

ASSINADO

anamedeirostv@gmail.com

IP: 179.97.108.241

Assinado em: 14/08/2021, 12:55:44

CASA DOS CONSELHOS

ASSINADO

bccasadosconselhos@gmail.com

IP: 45.162.71.33

Assinado em: 18/08/2021, 9:26:42

Kaiane Marques Lima
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ASSINADO

kaiane.lima@bc.sc.gov.br

IP: 45.162.71.49

Assinado em: 17/08/2021, 12:06:13
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