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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE – 18/10/2017

Por convocação do presidente, Paulo Junior, no dia dezoito de outubro de dois mil e dezessete,
as dezoito horas e quinze minutos, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de
Juventude, na Sala do Colegiado (Prefeitura de Joinville). As assinaturas dos conselheiros
constam no livro de presença. O presidente Paulo Junior fez uma breve leitura da ata da reunião
anterior, que foi aprovada, com ressalvas, pela plenária. Paulo Junior informou aos conselheiros
que as atas aprovadas em reunião estão disponíveis no site da Prefeitura de Joinville. Na
sequência, a plenária começou a avaliar a Semana Municipal da Juventude. O presidente
destacou que na próxima edição do evento, deve haver um maior engajamento dos conselheiros e
da sociedade civil nas atividades. A plenária concordou que no próximo ano, as ações devem ser
nos bairros. A conselheira Joana D’arc Dalri e Anamaria Miguel observaram que a faixa salarial
base do programa ID Jovem não condiz com a dos jovens joinvilenses. O conselheiro Rhuan
Carlos Fernandes, que é educador social, relatou algumas experiências suas na relação com
alguns jovens da periferia de Joinville. A conselheira Joana D’arc Dalri lembrou que deve ter pelo
menos um lanche no evento. Paulo Junior antecipou aos conselheiros que o tema para a edição
do próximo ano pode ser “O jovem e o mercado de trabalho”. O conselheiro Rhuan Carlos
Fernandes sugeriu que o futuro evento seja divulgado em rádios comunitárias. Logo após, a
conselheira Anamaria Miguel observou que as tarefas devem ser mais divididas entre os
conselheiros. As conselheiras Josiani Souza e Joana D’arc Dalri sugeriram que na próxima
edição tenha também o concurso de redação. Logo após, os conselheiros partiram para o outro
ponto da pauta: discussão do Plano Municipal da Juventude de Joinville. O conselheiro Andrei
Kolacecke ressaltou que seria interessante inserir prazos e metas no plano. O presidente Paulo
Junior solicitou que os conselheiros analisem outros planos municipais para observarem também
esses aspectos. A plenária reconheceu que deve haver indicadores para que seja elaborado o
plano. A conselheira Anamaria Miguel explicou que pode conseguir dados socioeconômicos que
estão no Cadastro Único, da Assistência Social. O presidente Paulo Junior pediu que as
conselheiras Josiani Souza e Joana D’arc Dalri, ambas da área da educação, auxiliassem na
busca de dados dos censos escolares, no que diz respeito a questão racial e demais estratos. O
conselheiro Andrei Kolacecke explicou inclusive a sistemática do SUS, que reúne dados de
todas as pessoas. Os conselheiros se comprometeram a providenciar indicadores
socieconômicos para embasar o plano. A próxima reunião ficou definida para o dia primeiro de
novembro de dois mil e dezessete. Sem mais a registrar Eu, Paulo Junior, lavro e assino a
presente ata.
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