
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE 2019-2021 

Ocorrida no dia quatorze de Setembro de dois mil e vinte, por meio da plataforma Meet com início, 

em segunda chamada, tendo como pautas (I) Apreciação e deliberação a respeito da ata da 

Assembleia Geral Ordinária dos meses anteriores; (II) Eleições para o preenchimento das vacâncias 

do  CMJ; (III) Eleição para o cargo de Segundo Secretário; (IV) Relatórios da Diretoria Executiva,  

Comissões e Representatividade;  (V) Projeto ”Continue;” – Sra. Joyce Cândido; (VI) Informes, 

moções e assuntos gerais. No Item I o Presidente informa que as atas serão encaminhadas para os 

conselheiros, para aprovação na próxima reunião. Em seguida, passou-se para o Item II da pauta, 

não se apresentando candidatura para vacância do CMJ. Já no Item III, o Presidente Henrique Pabst 

explicou que o cargo Segundo Secretário era ocupado pelo Sr. Filipe Rezende, Coordenador da 

Juventude naquela época, mas que por conta de sua exoneração, se encontrava vago. Às dezenove 

horas e vinte e três minutos o Presidente Henrique Pabst perguntou se alguém desejava se 

candidatar. Em ato contínuo, o Sr. Gustavo Prado Inácio, atual Coordenador de Políticas Públicas de 

Juventude do município manifestou interesse. Às dezenove horas e vinte e oito minutos o 

Presidente do CMJ comentou que entendia que a função deveria ser exercida pelo novo 

coordenador, seguindo a lógica adotada pelo colegiado. Na oportunidade, pontuou a importância de 

contar com a participação do poder público junto à Diretoria Executiva do CMJ. Não houve outra 

candidatura. Às dezenove horas e trinta e dois minutos, o Sr. Gustavo Prado Inácio foi eleito por 

unanimidade para ocupar o cargo de Segundo Secretário. Já no Item IV a Coordenadora de 

Planejamento, a Conselheira Margarida Cereja informou que o Projeto Leitura na Praça recebeu uma 

grande quantidade de doações de livros e que existia a possibilidade de realizar um drive-thru 

literário. Às dezenove horas e quarenta minutos a proposta foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida, o Conselheiro Rafael de Paula destacou a atuação da CMTS e explicou quais os pontos que 

serão amplamente discutidos: 1) Plano Municipal de Transporte Público; 2) Valor da tarifa por conta 

do COVID-19. No Item V, o Presidente passou a palavra para a Sra. Joyce Cândido para falar sobre o 

Projeto “Continue;” e suas áreas de atuação. O referido movimento foca seus trabalhos na 

prevenção e combate ao suicídio, mas com uma abordagem diferenciada. Com uma linguagem 

jovem e por meio do marketing digital, o projeto realiza a conscientização da população, mostra 

formas de identificar pessoas com vontade suicida, traz por meio de postagens sensações e 

reflexões sobre o mundo, demonstrando as coisas boas da vida. Na oportunidade, a palestrante 

contou relatos vivenciados no projeto e trouxe uma série de situações que precisam mudar. 

Destacou que certo dia tentou entrar em contato com a CVV e demorou aproximadamente 16 

minutos para ser atendida. Acredita que o tempo para o atendimento é fator preponderante para o 

combate ao suicídio. Por fim, informou que têm interesse em realizar trabalhos dentro de empresas 

e corporações. Passado a palavra aos conselheiros, todos parabenizaram a atuação do “Continue;” e 

se prontificaram a discutir dentro de suas instituições ações do gênero. Às vinte horas e vinte e 

quatro minutos, passamos ao Item VI da pauta. Passado a palavra ao Conselheiro Alexandre 

Ianusckiewick, o mesmo convidou os conselheiros para participar no dia 16 da live com a Sra. 

Vanessa Ratton, que abordará o tema: Comunicação não Violenta. Esclareceu que no dia 17 a 

Diretoria de Ensino iniciaria uma capacitação profissional dos professores e diretores para receber 

os alunos no retorno das aulas presenciais. Já no dia 28 e 29 haveria uma interação entre os 

profissionais da área de educação para prepará-los para enfrentar situações sócio-afetivas no 

momento pós isolamento social. Por fim, trouxe dados sobre a qualidade do ensino à distância. Às 

vinte horas e trinta e seis minutos, o Conselheiro Rafael de Paula parabeniza a Diretoria de Ensino, 



pois apenas 13% dos estudantes não tiveram acesso à educação. Ressaltou que o ideal era atingir a 

totalidade dos alunos, mas que imaginava ser um percentual bem maior que o apresentado. Às vinte 

e uma horas e quarenta minutos, o Presidente dá a reunião por encerrada. Esta ata vai pelo 

Presidente lavrada e assinada, conferindo-lhe, assim, sua legitimidade. 

 

HENRIQUE LESSER PABST 
Presidente do CMJ 
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