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RESOLUÇÃO Nº 001 DE 29 DE JULHO DE 2015 

 

Dispõe sobre a convocação da I 

Conferência Municipal da Juventude e dá 

outras providências ........................................  

 

O Presidente do Conselho Municipal da Juventude, no uso das suas atribuições 

legais e considerando a deliberação do Conselho Municipal da Juventude, resolve: 

 

Art.1º – Convocar a I Conferência Municipal da Juventude a fim de promover 

ampla reflexão sobre a garantia do processo democrático, pela pluralidade e pela 

representatividade dos segmentos sociais dentro de uma visão ampla e sistêmica 

das questões relacionadas à juventude. Em suma, tendo por objetivo contribuir para 

a construção e o fortalecimento das políticas de juventude do Município e do Estado. 

 

Art. 2º - A I Conferência Municipal da Juventude, realizar-se-á no dia 21 de agosto 

de 2015, tendo como local o Ginásio Municipal Poliesportivo Breno Kirinus, com 

início às 8h. 

 

Art. 3º - O Evento terá como tema central: “As várias formas de mudar o Rio 

Grande do Sul e o Brasil: protagonismo e garantia de direitos.” 

 

Art. 4º - A designação de delegados e delegadas deverá seguir os critérios 

estabelecidos no Regimento da I Conferência Municipal de Juventude – 2015. 

 

Parágrafo Único – Os relatórios com a síntese das discussões da I Conferência 

Municipal deverão ser encaminhados à Comissão Organizadora Estadual da III 

Conferência Estadual, até o dia 31 de agosto de 2015. 
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Art. 6º - Fica constituída a Comissão Organizadora da I Conferência Municipal da 

Juventude com a seguinte composição: 

Presidente – Charles Manolo de Morais 

Vice-Presidente – Luriane Franco 

Secretária – Ana Cláudia Stumm 

 

Art. 7º - A Comissão Organizadora submeterá à aprovação do Conselho Municipal, 

o número de Delegados e os critérios de escolha além de normatizar o processo de 

inscrição e o credenciamento dos delegados, através de Regimento da Conferência. 

 

Parágrafo Único – A Comissão será coordenada pelo Presidente do Conselho 

Municipal da Juventude. 

 

Art. 8º - Caberá a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, a adoção 

de todas as providências necessárias ao cumprimento dos objetivos desta 

Resolução. 

 

Art. 9º - A I Conferência Municipal da Juventude contará com Regimento Interno 

próprio que será aprovado pelo Conselho Municipal da Juventude em reunião. 

  

Art. 10 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Charles Manolo de Morais 
Presidente do Conselho Municipal da Juventude 

 


