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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE – 21/2/2018

Por convocação do presidente, Paulo Junior, no dia vinte e um de fevereiro de dois mil e dezoito,
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. A reunião foi aberta com apresentação sobre as carteiras de
estudantes emitidas pela Central de Estudantes. Os representantes da Central de Estudantes, Luiz
Henrique Ramos e Professor Geraldo, esclareceram sobre as carteiras e benefícios. Luiz
Henrique reforçou da importância do benefício da meia entrada, da formação de grêmios e das
adesões de instituições às carteiras emitidas pela Central. Eles destacaram também o documento
que é emitido aos professores, semelhante à carteirinha dos estudantes. As carteiras têm custo
de vinte e cinco reais para estudantes e de vinte reais para professores. Luiz Henrique abriu para
questionamentos e a conselheira Josiani Souza reforçou que tudo deve passar pelos gestores
para decisão. A conselheira Joana D’arc Dalri sugeriu clareza na circular da Gerência de
Educação, pois também contempla estudantes do ensino médio. A plenária decidiu que fosse
agendada uma reunião com os gestores para a possível implementação das carteiras nas
unidades escolares, pois envolve muitas questões. A conselheira Joana D’arc Dalri explicou que
há uma resistência na criação e divulgação de grêmios. Os representantes da Central do
Estudante e do Conselho discutiram ainda sobre os possíveis benefícios para os familiares dos
estudantes. Na sequência, a plenária se despediu dos representantes. Logo após, o presidente
Paulo Junior de sequência à reunião e fez uma breve leitura da ata da reunião anterior, que foi
aprovada pela plenária. A conselheira Josiani Souza sugeriu que seja mudado o horário das
reuniões e que seja feita uma enquete para isso. A conselheira Joana D’arc Dalri ressaltou ainda
da falta de quórum em vários conselhos dos quais participa. O presidente comprometeu-se a
questionar os conselheiros sobre o melhor horário das reuniões para que tenha uma maior
participação. A próxima reunião ficou definida para o dia catorze de março de dois mil e dezoito.
Sem mais a registrar Eu, Paulo Junior, lavro e assino a presente ata.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Ricardo Vitorio Junior,
Coordenador (a), em 12/04/2018, às 16:40, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 1736888 e o código CRC D707F2D4.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

17.0.039589-8
1736888v2
1736888v2

Ata SEGOV.UAR.AIR 1736888         SEI 17.0.039589-8 / pg. 1


	Ata SEGOV.UAR.AIR 1736888

