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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2018 – 17h30 
 
 

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às dezessete horas e trinta 
minutos, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda - SEMTRE, 
sito a Avenida Monsenhor Manoel Francisco Rosa, 900 - Centro, Piracicaba/SP, reuniu-
se o Conselho Municipal da Juventude, em Reunião extraordinária, a qual foi presidida 
por Luiz Phelipe Galdi Bissoli. Estiveram presentes os conselheiros: Allan Diego Amorim 
Galvão Louzada, Alessandra Spadoto, Aparecida Luana do Nascimento, Bruno Felipe da 
Silva, Fábio Jordão Malosso, Luiz Phelipe Galdi Bissoli, Luiz Azal Junior, Juliana Toledo, 
Ricardo Costa Caruso. Justificaram Ausência: Dayane Gabriele Bortoletto e Meliane 
Fernanda Montanhere. Ausente(s): Eduardo Muniz Aguiar, Jeniffer Jaqueline de Godoi 
Negri, Luiza Gabriela Machado Soares, Manuele de Lima Francisco. Participantes 
populares: não houve. Deu-se inicio a reunião, com a leitura da pauta do dia. 
 

PAUTA: 

 
1. Voluntários do CMJ-PIRA (Luiz Phelipe); 

2. Corrida Solidária (Allan); 

3. Projeto Cine Kombinha (Luiz Azal); 

4. Assuntos Gerais. 

  

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

relacionado abaixo: 

 

DEFINIÇÕES:  

 

1. Voluntários do CMJ-PIRA – Foi proposto pelo Presidente do CMJ-PIRA, Luiz Phelipe 

Galdi Bissoli, a participação popular nas ações e atividades do Conselho mediante 

ao CADASTRO DE VOLUNTÁRIO que deverá ser realizado no portal 

(www.conselhos.piracicaba.sp.gov.br/cmj/cadastro-de-voluntarios/), contendo as 

seguintes informações: nome, e-mail, celular, profissão, disponibilidade e 

segmento de interesse. O objetivo da proposta é fomentar a participação e o 

envolvimento da população, em especial dos jovens, que contribuiriam de forma 

expressiva com a sua mão de obra, física e intelectual, nas ações do CMJ-PIRA.       
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A participação dos populares como Voluntários foi aprovada pelos conselheiros 

presentes. 

 

2. Corrida Solidária – A Comissão do projeto, representada pelos membros Allan 

Diego Amorim Galvão Louzada, Juliana Toledo e Ricardo Costa Caruso, explicou 

que mediante a realização de parceria com a empresa Chelso Sports, no dia 

15/04/2018 o Conselho Municipal da Juventude participará gratuitamente da 6ª 

Maratona de Revezamento do JP, na qual terá espaço para montagem de tenda, 

que servirá para realização e promoção das ações do CMJ-PIRA junto aos jovens 

presentes e o conselho terá direito a 10 inscrições cortesias a serem distribuídas 

aos jovens carentes do Município de Piracicaba, com o intuito de incentivar a 

prática esportiva e promover a igualdade social. Também foi informado que a 

arrecadação das doações voluntárias ainda não ocorrerá neste evento, visto que 

ainda não foi formalizada a parceria com o Fundo Social. Todos os conselheiros 

foram convocados a participarem da ação. 

 
3. Projeto Cine Kombinha – O Conselheiro Luiz Azal Junior, propôs o apoio ao Projeto 

Cine Kombinha realizado em Piracicaba pelos palhaços Tampa e Panela. O objetivo 

da atividade é levar cinema para crianças, jovens e adolescentes das comunidades 

mais carentes, de forma que propicie um momento cultural e divertido para eles, 

passando sempre uma mensagem positiva de vida através de filmes pertinentes a 

idade dos participantes. O apoio ao projeto foi aprovado pelos presentes. 

 
4. Assuntos Gerais – Foi discutido e aprovado pelos presentes, a confecção de crachá 

de identificação para utilização dos Conselheiros em visita, evento, reunião e 

qualquer outra atividade que se fizer necessária à representação como CMJ-PIRA. 

O crachá deverá conter: logo do conselho, foto, nome e função do conselheiro. 

Cada conselheiro arcará com o custeio de confecção do seu crachá, sendo 

facultativa a adesão ou não. 
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Piracicaba, 27 de abril de 2018. 

 

 

 

LUIZ PHELIPE GALDI BISSOLI 

Presidente 

 

 

 

 

ALLAN DIEGO AMORIM GALVÃO LOUZADA                                 BRUNO FELIPE DA SILVA 

                 Vice-Presidente       Secretário Geral 

 

 

Demais membros: 

 

 


