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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 005/2018 – 16h30 
 
 

Aos oito dias do mês de junho 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, Aparecida Luana Nascimento, Eduardo Muniz 
Aguiar, Fábio Jordão Malosso, Juliana de Toledo, Jheniffer Jaqueline de Godoi Negri, 
Luiz Henrique Azal Junior, Luiz Phelipe Galdi Bissoli, Luiza Gabriela Machado Soares, 
Meliane F. Montanhere e Talita Fortuoso. Justificou Ausência: Bruno Felipe da Silva, 
Manuele de Lima e Ricardo Costa Caruso. Ausente(s): Não houve. Participantes 
populares: Atillio Lafrata, Klauber José Marcelli, Felipe Moura, Fernando Waltrick, Paula 
Junqueira e Rafael Davanzo Lacerda. 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 004/2018 e 
Reunião Extraordinária Nº 002/2018; 

 

2.   Apresentação do projeto InterPira Social (Luiza Soares); 
 

3.   Deliberações sobre o projeto Semana da Juventude; 
 

4.   Deliberações sobre o projeto Corrida Solidária (24/jun) - (Allan Louzada); 
 

5.   Assuntos Gerais. 
 

DEFINIÇÕES:  

 

1. Leitura e votação para aprovação de Atas – Reunião Ordinária Nº 004/2018 – 

Após leitura integral da Ata de Reunião Ordinária Nº 004/2018, a mesma foi 

aprovada por todos os conselheiros presentes. 

 

2. Participação Popular: O Sr. Klauber Marcelli, Diretor da Etec Cel. Fernando 

Febeliano da Costa, no uso da palavra, comunicou a todos que uma parceria entre 

a Prefeitura Municipal de Piracicaba, Etec e Estado de São Paulo, resultou na 

vinda da Universidade Virtual do Estado de São Paulo – UNIVESP para Piracicaba, 
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na qual contará com 4 cursos de graduação, sendo 90% EAD. No primeiro 

momento serão disponibilizadas vagas nos cursos de Pedagogia, Matemática, 

Engenharia de Produção e Engenharia da Computação, e no futuro contará com o 

Tecnólogo em Gestão Pública. As aulas ocorrerão na Escola Elias de Mello Ayres.  

 
 

3. Apresentação do projeto InterPira Social – A conselheira Srta. Luiza Soares, 

proponente do projeto, iniciou sua fala explicando que o objetivo do InterPira 

Social é reunir as Atléticas já participantes do InterPira (Associação Atlética “Luiz 

de Queiroz”, Atlética FATEC Piracicaba, Associação Atlética Acadêmica XXI de Abril 

– FOP/UNICAMP, Associação Atlética Acadêmica 1º de Fevereiro – IFSP/Piracicaba 

e EEP) de forma a estimular através do esporte universitário a pratica esportiva nos 

jovens carentes da cidade de Piracicaba. O Projeto consiste em 03 etapas, sendo: 

Etapa I – O CMJ-PIRA será o responsável por definir quais comunidades, entidades 

e ou escolas que participarão do projeto, requerendo ao poder publico, caso 

necessário, o transporte para locomoção dos jovens até o local de realização dos 

jogos, Etapa II – ocorrerá à escolha da Modalidade que será trabalhada durante o 

mês, de acordo com a disponibilidade das Atléticas e das comunidades, dividindo 

por final de semana uma comunidade para duas atléticas, nas quais 

conjuntamente seriam responsáveis por exercerem as atividades do projeto e 

Etapa III – no último final de semana de cada mês, serão realizados jogos 

amistosos entre as atléticas, em local a ser definido posteriormente, aonde as 

comunidades seriam convidadas para assistir. A ideia é inicialmente realizar o 

projeto nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro/2018. Após 

apresentação da proposta, o projeto foi aprovado por todos os conselheiros 

presentes e constituído a comissão para o desenvolvimento e aplicação, contando 

com os seguintes membros: Luiza Soares (coordenadora do projeto), Luiz Henrique 

Azal Junior e Luiz Phelipe Galdi Bissoli. 

 
4. Deliberações sobre o projeto Semana da Juventude – Como prevê a lei nº 7.996 

de 01 de Outubro de 2014, e conforme aprovado em reunião ordinária, o 

Conselho Municipal da Juventude irá elaborar um projeto para envio ao Poder 

Executivo, no que se refere a execução da Semana da Juventude, que deverá 
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ocorrer na última semana do mês de Agosto/2018, com inicio previsto para o dia 

26/08 (domingo) e término para o dia 01/09 (Sábado). Após debate sobre os 

temas a serem abordados, os conselheiros definiram que a realização das ações 

ocorrerá diretamente nas Escolas Municipais e Estaduais, de nível médio e 

técnico, nas Universidades e em locais públicos, de forma que os eventos possam 

contemplar e atingir o maior número de jovens. Para inicio da elaboração do 

projeto, foram sugeridas as seguintes ações: Plantio de Árvores, Festival Cultural, 

Projeto Pé de Meia, Arrastão Ecológico, Coaching, Torneio de Videogame, Time do 

Emprego, Oficina de Hip Hop, Oficina de Cinema e Palestras diversas abordando 

temáticas como: Empoderamento da Mulher Jovem, Juventude Rural, 

Acessibilidade, Meio Ambiente, Tecnologia, Diversidade, Sexualidade e Saúde.  

 
5. Deliberações sobre o projeto Corrida Solidária (24/jun) – O Vice-Presidente do 

CMJ-PIRA Sr. Allan Diego Amorim Galvão Louzada, coordenador do projeto 

“Corrida Solidária”, no uso da palavra, explicou que conforme as orientações 

referentes a procedimentos necessários para formalização de projetos em parceria 

com Secretarias Municipais, o CMJ-PIRA encaminhou oficio para o Fundo Social de 

Solidariedade de Piracicaba, com o objetivo de propor parceria para execução da 

Corrida Solidária. Informou ainda, que o oficio foi respondido pela Presidente do 

FUSSP, Sra. Sandra Negri, que agradeceu e elogiou a iniciativa do Conselho 

Municipal da Juventude em desenvolver este projeto, deferindo a parceria e 

participação do Fundo Social no projeto. Foi comunicado aos conselheiros que no 

dia 24 de junho de 2018, o projeto “Corrida Solidária” estará participando da 9ª 

Corrida Turística de Piracicaba, na qual será solicitada a doação voluntária de Leite 

Integral, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade. Foi solicitado o 

apoio e participação de todos nos dias 23 e 24/jun/2018, para recebimento das 

doações e divulgação das atividades do CMJ-PIRA. 

 
6. Assuntos Gerais – O Presidente, Luiz Phelipe Galdi Bissoli, informou que conforme 

deliberado e aprovado em reunião ordinária, ocorreu gratuitamente em 12 de 

Maio de 2018, com o apoio do CMJ-PIRA, o Mini Curso de Atletismo e Salto em 

Altura, no qual contou com a participação de alunos de graduação em Educação 
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Física e professores da rede escolar pública e privada. Informou também sobre o 

concurso do CEREST, que neste ano aborda o tema “Eletricidade com Segurança” e 

que é dividido nas modalidades vídeo, redação e desenho, para alunos da rede 

pública e mencionou sobre o convite da Escola do Legislativo, referente ao Curso 

para formação de lideres “Advocaci na pratica”, com inscrições abertas de 14/05 a 

25/06, duração total de 8 horas e que será realizado no dia 30/06.  

 
 

Piracicaba, 29 Junho de 2018. 

 

 

LUIZ PHELIPE GALDI BISSOLI 

Presidente 

 

 

 

ALLAN DIEGO AMORIM GALVÃO LOUZADA                                 BRUNO FELIPE DA SILVA 

                 Vice-Presidente       Secretário Geral 

 

 

Demais membros: 

 

 


