CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE – CMJ-PIRA
Piracicaba – Estado de São Paulo/SP.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº002/2018 – 16h00
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis
horas, na sala de reuniões do Fundo Social de Solidariedade, localizada no 10º andar do
Centro Cívico, sito a Rua Antônio Corrêa Barbosa, nº 2233 – Chácara Nazareth,
Piracicaba/SP, reuniu-se o Conselho Municipal da Juventude, em Reunião Ordinária, a
qual foi presidida por Luiz Phelipe Galdi Bissoli. Estiveram presentes os conselheiros:
Aparecida Luana dos Nascimento, Allan Diego Amorim Galvão Louzada, Bruno Felipe da
Silva, Fábio Jordão Malosso, Gabriela de Paula, Jheniffer Jaqueline de Godoi Negri, Luiz
Phelipe Galdi Bissoli, Luiza Gabriela Machado Soares, Juliana Toledo, Ricardo Costa
Caruso e Thainy Kardini dos Santos. Justificaram Ausência: Dayane Bortoleto, Eduardo
Muniz Aguiar, Manuele de Lima Francisco, Meliane Fernanda Montanhere e Talita
Furtuoso. Ausente(s): Luiz Henrique Azal Junior. Participantes populares: não houve.
Deu-se inicio a reunião, com a leitura da pauta do dia.

PAUTA:
1. Apresentação e aprovação do Regimento Interno;
2. Definição de calendário de reuniões exercício 2018,
3. Desenvolvimento do portal – CMJ.
a. O Conselho – definição sobre o Conselho Municipal da Juventude;
b. Mesa Diretora – apresentação dos conselheiros que compõem a mesa diretora,
bem como uma síntese pessoal e da entidade/secretaria no qual representa;
c. Conselheiros – apresentação de todos os conselheiros (titular e suplente) e
síntese pessoal e da entidade/secretaria no qual representa;
d. Definição do Calendário de Reuniões referente ao exercício de 2018,
e. Divulgação da Legislação que cria o Conselho Municipal da Juventude – CMJ,
f.

Divulgação do Regimento Interno,

g. Contato – disponibilizar telefones e e-mail da Diretoria.
h. Comentários/Sugestões - disponibilizar espaço para envio de Comentários e
sugestões,
i.

Fotos - espaço para divulgação de Fotos,

j.

Vídeos - espaço para divulgação de Vídeos,

k. Notícias – espaço para inserção de notícias ou textos próprios.
l.

Atas – espaço para divulgação de atas de reuniões.
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4. Apresentação e definição de projetos.
a. Projeto - Pé de Meia (Luiz Phelipe Bissoli);
b. Projeto – Corrida Solidária (Allan Louzada);
c. Projeto – Adestrar é animal (Bruno Felipe);
d. Projeto – Como fazer cinema (Luiz Phelipe Bissoli);
e. Projeto – Descentralização Time do Emprego (SEMTRE).
5. Assuntos Gerais.

Após leitura da pauta, iniciou as deliberações e definições dos tópicos conforme
relacionado abaixo:

DEFINIÇÕES:

1. Apresentação e aprovação do Regimento Interno – Após leitura e discussão do
esboço do Regimento Interno, houve alguns pontos a serem alterados e
rediscutidos, desta forma será novamente colocado em votação em uma próxima
oportunidade.

2. Definições de calendário de reuniões exercício 2018 – Com aprovação de todos os
presentes, o calendário anual das reuniões ordinárias do Conselho Municipal da
Juventude – CMJ-PIRA referente ao exercício de 2018, ficou definido da seguinte
forma: 23 de março, 27 de abril, 25 de maio, 29 de junho, 27 de julho, 31 de
agosto, 28 de setembro, 26 de outubro e 30 de novembro, com início programado
para ás 16 horas e 30 minutos, local a definir.
3. Desenvolvimento do Portal – Para melhor transparência junto a população
piracicabana foi aprovado por unanimidade pela utilização do Portal dos
Conselhos, abordando os seguintes tópicos: O Conselho, Mesa Diretora,
Conselheiros, Legislação, Regimento Interno, Notícias, Fotos, Vídeos, Contato,
Comentários/Sugestões, Calendário de Reuniões e Eventos, Pautas e Atas.
Também ficou definido que todos os conselheiros, bem como, os seus suplentes,
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deverão encaminhar para o e-mail conselhodajuventude@piracicaba.sp.gov.br as
seguintes informações: Nome, Idade, Qualificação e O que espera como
conselheiro (a) da Juventude.
4. Apresentação e definições de projetos –
a) Projeto Pé de Meia – O introdutor do projeto, Sr. Luiz Phelipe Galdi Bissoli,
iniciou a apresentação expondo os objetivos, que é transmitir princípios
básicos para os jovens piracicabanos sobre educação financeira e suas
nuances, tanto na esfera teórica como na prática, voltado principalmente
para os estudantes das escolas públicas no município. Foi aprovado por
todos os presentes e constituída a comissão para desenvolvimento do
projeto, no qual contou com os seguintes membros: Luiz Phelipe Galdi
Bissoli (coordenador do projeto), Aparecida Luana do Nascimento, Juliana
Toledo e Luiza Gabriela Machado Soares.

b) Corrida Solidária – O introdutor do projeto, Sr. Allan Diego Amorim Galvão
Louzada, iniciou a apresentação expondo o intuito do mesmo, que visa
incentivar a prática esportiva através de corrida e caminhada, que deverão
ser realizadas dentro do município, e fomentar a solidariedade da
população, através de doações voluntárias de insumos, nos quais serão
destinadas a entidades, associações e/ou instituições, que deverão ser
previamente indicadas e votadas pelo Conselho Municipal da Juventude.
Posteriormente deverá ser realizada a visitação do local definido e
ratificado pela comissão através de relatório de visitação. Após a
apresentação do introdutor, o projeto foi aprovado por unanimidade pelos
Conselheiros presentes e constituído a comissão para o desenvolvimento e
aplicação do projeto, contando com os seguintes membros: Allan Diego
Amorim Galvão Louzada (coordenador do projeto), Juliana Toledo,
Jheniffer Jaqueline de Godoi Negri, Luiza Gabriela Machado Soares, Ricardo
Costa Caruso e Talita Fortuoso.
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c) Adestrar é Animal – Introdutor do Projeto, Sr. Bruno Felipe da Silva, iniciou
a apresentação do projeto e explicou o intuito do mesmo, que incentiva a
pratica de ajudar os animais que vivem em situação de rua, seja por
abandono ou até mesmo os que se perderam por algum motivo, mas
como? Um policial reformado, adestrador por mais de 20 anos, irá ser o
instrutor. O intuito é o de tornar esses animais mais sociáveis, assim
proporcionando a eles uma maior chance de adoção, criando uma
campanha com os animais adestrados. O projeto foi aprovado por
unanimidade pelos Conselheiros presentes e constituído a comissão para o
desenvolvimento e aplicação do projeto, contando com os seguintes
membros: Bruno Felipe da Silva (coordenador do projeto), Luiz Phelipe
Galdi Bissoli, Juliana Toledo, Jheniffer Jaqueline de Godoi Negri e Fabio
Jordão Malosso.

d) Como fazer cinema – O Conselheiro Luiz Phelipe Galdi Bissoli, objetivado a
fornecer aos jovens piracicabanos uma “oficina de cinema”, explicou que
tem conhecimento de um produtor independente que fez gravações de um
filme no Município de Piracicaba, mais precisamente nas dependências do
Engenho Central. A proposta é viabilizar uma parceria com o produtor para
sejam transmitidos aos jovens piracicabanos noções básicas de como é
feito o cinema, bem como exibições de trabalhos prontos, de maneira
voluntária, desta forma, estimulando a cultura e fornecendo aprendizado
profissional. O projeto esta em fase inicial, assim, ficou pendente de novas
discussões e análises para posterior votação.

e) Descentralização do Time do Emprego – Foi apresentado pela Conselheira
Sra. Gabriela de Paula o projeto já existente na Secretaria Municipal de
Trabalho e Renda (SEMTRE), denominado Time do Emprego. O projeto
consiste em auxiliar os participantes no reconhecimento das suas
habilidades, interesses e valores, na elaboração de currículo, preparação
para entrevistas, apresentação do mercado de trabalho e técnicas de
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procura de emprego, aumentando assim suas chances de colocação e/ou
recolocação no mercado de trabalho. Foi sugerida pela conselheira uma
parceria com a SEMTRE visando descentralizar o projeto de forma que
atinja um maior número de interessados. O projeto ficou pendente de
novas discussões e análises para posterior votação.
5. Assuntos Gerais – Os conselheiros foram orientados a encaminhar com

antecedência, para o e-mail conselhodajuventude@piracicaba.sp.gov.br, caso
tenham sugestões de assuntos a serem deliberados nas próximas reuniões, seja
ordinária ou extraordinária, de forma que a Mesa Diretora tenha tempo hábil para
inserir na pauta do dia e preparar a estrutura necessária, quando exigido, para a
viabilidade da apresentação.

Piracicaba, 27 de Fevereiro de 2018.

LUIZ PHELIPE GALDI BISSOLI
Presidente

ALLAN DIEGO AMORIM GALVÃO LOUZADA

BRUNO FELIPE DA SILVA

Vice-Presidente

Secretário Geral

Demais membros:
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