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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2018 – 16h30 
 
 

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis 
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 Ordinária, a 
qual foi presidida por Luiz Phelipe Galdi Bissoli. Estiveram presentes os conselheiros: 
Allan Diego Amorim Galvão Louzada, Bruno Felipe da Silva, Dayane Gabriele Bortoleto, 
Jéssica Rodrigues Lopes, Fábio Jordão Malosso, Juliana de Toledo, Luiz Phelipe Galdi 
Bissoli, Luiz Azal Junior, Luiza Gabriela Machado Soares, Ricardo Costa Caruso, Meliane 
F. Montanhere e Thainy Karolini dos Santos. Justificou Ausência: Manuele de Lima. 
Ausente(s): Jheniffer Jaqueline de Godoi Negri e Talita Furtuoso. Participantes 
populares: Felipe Moura, Felipe Garcia Rodrigues, Carolina Rosa de Souza, Naike Barão, 
Isabella Spironello, Vanessa Rossi e Rodrigo Weber. Deu-se inicio a reunião, com a 
leitura da pauta do dia. 
 

PAUTA: 

Questões a serem deliberadas: 

 
1.   Leitura e votação para aprovação de Atas – Reunião Ordinária Nº 003/2018 e 

 

Reunião Extraordinária Nº 001/2018; 
 

2.   Apresentação de parcerias da SEMDES com o terceiro setor (Meliane); 
 

3.   Diretrizes a serem realizadas em projetos do CMJ-PIRA (Luiz); 
 

4.   Semana da Juventude – Lei nº 7.996 de 01 de Outubro de 2014 (Allan); 
 

5.   Explanação sobre o projeto Corrida Solidária (Allan); 
 

6.   Explanação sobre o projeto Xadrez na Escola (Caruso); 
 

7.   Explanação sobre o projeto Pé de Meia (Luiz); 
 

8.   Voluntários para Festa das Nações 2018 (Luiz); 
 

9.   Assuntos Gerais. 
 

 

 

 

 

 

 



 
CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE – CMJ-PIRA 

               Piracicaba – Estado de São Paulo/SP. 
  

2 
 

 

DEFINIÇÕES:  

 

1. Leitura e votação para aprovação de Atas – Reunião Ordinária Nº 003/2018 e 

Reunião Extraordinária Nº 001/2018 – Após leitura integral das Atas de Reunião 

Ordinária Nº 003/2018 e Extraordinária Nº 001/2018, foram aprovadas por todos 

os conselheiros presentes. 

 

2. Participação Popular: A jovem Isabela Spironello, aluna do 9º semestre do curso 

de Psicologia da Unimep, no uso da palavra, explicou que está fazendo um 

trabalho acadêmico em grupo, no qual deve ser realizado com entidades sociais 

ou conselhos municipais de Piracicaba. A proposta é realizar entrevista anônima e 

individual, com 03 (três) membros do CMJ-PIRA, visando melhor entendimento de 

como o Conselho está sendo montando, como está sendo feito os trabalhos e etc. 

Também foi informado que o objetivo do trabalho é expor o conteúdo das 

entrevistas em sala de aula e promover a discussão com os demais alunos sobre o 

tema. Após a popular fazer o uso da palavra, o Presidente do CMJ-PIRA, Luiz 

Phelipe Galdi Bissoli, deliberou juntamente com os demais conselheiros (as) sobre 

o tema, ficando aprovada por unanimidade, a realização da entrevista, em data e 

local a ser combinado diretamente com os conselheiros (as) que se 

voluntariassem a participar da entrevista. Conselheiros Voluntários: Jéssica 

Rodrigues Lopes, Luiz Azal Junior e Luiz Phelipe Galdi Bissoli. 

 
Ocorreu também, a participação popular do jovem Rodrigo Weber, no qual 

solicitou apoio do CMJ-PIRA para a realização de Minicurso de Atletismo e Salto 

em Altura, a ser realizado no mês de Maio/2018, no Município de Piracicaba, e que 

será totalmente gratuito, com o objetivo de capacitar jovens estudantes e 

professores de educação física. Após discussão e votação, foi aprovado pelos 

conselheiros (as) presentes o apoio ao evento. 
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3. Apresentação de parcerias da SEMDES com o terceiro setor – As conselheiras 

Meliane Montanhere e Thainy Karolini dos Santos, membras indicadas pela 

SEMDES, integrantes do CMJ-PIRA, apresentaram planilha com as parcerias 

firmadas entre a secretaria e o terceiro setor, deixando uma cópia com cada 

conselheiro. Foram citadas algumas parcerias existentes entre a SEMDES e a 

sociedade civil, como por exemplo, o Fundo Municipal de Assistência Social e 

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Foi proposto pelas conselheiras o 

agendamento de visitas às entidades existentes no Município de Piracicaba e que 

realizam trabalhos voltados aos jovens, para melhor entendimento das 

necessidades e desenvolvimento de projetos para os jovens piracicabanos. A 

proposta foi aprovada pelos conselheiros presentes, ficando definido que as 

conselheiras Meliane e Thainy, ficarão responsáveis pela coordenação do 

agendamento das visitas e divulgação prévia da data aos demais conselheiros. 

 
4. Diretrizes a serem realizadas em projetos do CMJ-PIRA – O Presidente do 

Conselho, Luiz Phelipe Galdi Bissoli, explicou que com o melhor entendimento das 

necessidades dos jovens, surgem novas ideias para o desenvolvimento de 

projetos, porém como qualquer outro conselho municipal, temos autonomia 

limitada para a execução de atividades. Desta forma, foi orientado que, para a 

realização de qualquer ação que seja de obrigação do poder público, 

precisaremos fazer uma parceria com a secretaria pertinente ao tema, para que 

seja feito tudo conforme determina a lei. 

 
5. Semana da Juventude – Lei nº 7.996 de 01 de Outubro de 2014 – Allan Diego 

Amorim Galvão Louzada, Vice-Presidente do Conselho, iniciou sua fala fazendo a 

leitura da Lei Ordinária nº 7.996, de 01 de Outubro de 2014, que institui a Semana 

Municipal da Juventude, a ser realizada, anualmente, na última semana do mês de 

agosto. Em continuação, propôs aos demais conselheiros, a criação de uma 

comissão para debater, elaborar e executar, em conjunto com o poder público, 

uma semana com ações e atividades voltadas a juventude, seguinte o calendário 

municipal para definições de datas. Após a fala do vice-presidente, o projeto 

votado e aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. Na sequencia 
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foi constituído a comissão para o desenvolvimento e aplicação do projeto, 

contando com os seguintes membros: Allan Diego Amorim Galvão Louzada 

(coordenador do projeto), Bruno Felipe da Silva, Juliana Toledo, Luiz Azal Junior, 

Luiz Phelipe Galdi Bissoli e Luiza Soares. 

 
6. Explanação sobre o projeto Corrida Solidária – O coordenador do projeto, Allan 

Diego Amorim Galvão Louzada, falou sobre o planejamento para a próxima 

“Corrida Solidária”, a ser realizada em junho/2018, que dessa vez a intenção 

também é firmar parceria com o Fundo Social para a arrecadação de itens diversos, 

que deverá ser definido pelo Fundo Social, levando em consideração a prioridade 

das entidades que realizam serviços sociais voltados aos jovens. Foi solicitado aos 

conselheiros (as) a autorização para envio de Oficio remetido ao Fundo Social, com 

o intuito de propor a parceria para este projeto. Após votação, os conselheiros 

aprovaram por unanimidade o envio do oficio. 

 
7. Explanação sobre o projeto Xadrez na Escola – Foi exposto aos conselheiros (as), o 

anseio da Associação Piracicabana de Xadrez – APX, na qual solicita o apoio do 

CMJ-PIRA para oficializar a Secretaria Municipal de Educação, com o intuito de 

viabilizar a transferência de uma professora de Educação Física para SELAM, 

visando implantar o “Projeto Xadrez na Escola”. Foi frisada a importância do xadrez 

no desenvolvimento dos jovens e o baixo custo para a implantação da modalidade. 

Foi solicitado aos conselheiros (as) a autorização para envio de Oficio remetido a 

Secretaria Municipal de Educação, com o intuito de propor a execução do projeto 

descrito acima. Após votação, os conselheiros aprovaram por unanimidade o envio 

do oficio.  

 
8.  Explanação sobre o projeto Pé de Meia – O coordenador do Projeto, Luiz Phelipe 

Galdi Bissoli, relembrou que em Março/2018, foi realizado um projeto piloto com 

cerca de 70 alunos da Escola Estadual João Guidotti, no qual obteve um resultado 

muito positivo perante os alunos. A intenção é dar continuidade ao projeto, 

realizar com maior frequência, poder levar o “Pé de Meia” para mais escolas do 

município, mediante claro, a disponibilidade dos palestrantes e a viabilização do 

transporte dos mesmos. Foi solicitado aos conselheiros (as), autorização para envio 
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de Oficio remetido a Diretoria de Ensino do Município de Piracicaba, com o intuito 

de propor a parceria para este projeto. Após votação, os conselheiros aprovaram 

por unanimidade o envio do oficio. 

 
9. Voluntários para Festa das Nações 2018 – Luiz Phelipe Galdi Bissoli, Presidente do 

CMJ-PIRA, membro indicado pelo Instituto Formar, expos aos conselheiros a 

importância da Festa das Nações para as entidades sociais do Município, bem 

como, para as pessoas que são assistidas por elas. Explicou que muitas entidades 

dependem exclusivamente da renda deste evento para poder dar andamento nos 

projetos sociais que ocorrem durante todo o exercício, desta forma, foi frisada a 

importância que o serviço de voluntariado tem para que este propósito tenha 

êxito. Todos os conselheiros foram convidados a participar de forma voluntária do 

evento, ficando a critério de cada um escolher a barraca que julgar mais 

pertinente.  

 
10. Assuntos Gerais – Não houve. 

 
Piracicaba, 08 Junho de 2018. 

 

 

LUIZ PHELIPE GALDI BISSOLI 

Presidente 

 

 

ALLAN DIEGO AMORIM GALVÃO LOUZADA                                 BRUNO FELIPE DA SILVA 

                 Vice-Presidente       Secretário Geral 

 

 

Demais membros: 

 

 


