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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 009/2018 – 16h30
Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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, Mayara Sartore
Nunes, Ianca Raiane R. de Araújo, Luiz Henrique Azal Junior, Luiz Phelipe Galdi Bissoli e
Meliane F. Montanhere. Justificou Ausência: Bruno Felipe da Silva, Eduardo Muniz
Aguiar, Juliana Toledo, Manuele de Lima, Luiza Gabriela Machado Soares, Ricardo Costa
Caruso e Talita Fortuoso. Ausente(s): Não houve. Participantes populares: Não houve.
Deu-se inicio a reunião, com a leitura da pauta do dia.

PAUTA:
Questões a serem deliberadas:
1. Leitura e votação para aprovação de Ata – Reunião Ordinária Nº 008/2018;
2. Participação Popular – Se houver;
3. Apresentação sobre o projeto Feira das Profissões;
4. Assuntos Gerais.

DEFINIÇÕES:

1. Leitura e votação para aprovação de Ata – Reunião Ordinária Nº 008/2018 – Após
leitura integral da Ata de Reunião Ordinária Nº 008/2018, a mesma foi aprovada
por todos os conselheiros presentes.

2. Participação Popular: Não houve.
3. Apresentação sobre o projeto Feira das Profissões – O introdutor do projeto, Luiz
Phelipe Galdi Bissoli, apresentou a proposta para a realização do projeto Feira das
Profissões, que tem como objetivo oferecer orientações e esclarecimentos aos
alunos do Ensino Médio possibilitando a escolha de sua futura profissão, expondo
em parceria com as Universidades e Escolas Técnicas a gama de cursos
profissionalizantes oferecidos no município de Piracicaba, contribuindo para que
os alunos façam uma escolha mais segura, consciente e não estereotipada da sua
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profissão, remetendo ao estudante do ensino médio a vivencia de como é a vida
universitária e seus desafios através de palestras de alunos do ensino superior e
professores, mostrando o cotidiano das profissões através de palestras a serem
ministradas por profissionais renomados de diversas áreas, proporcionando teste
vocacional aos alunos em parceria com empresa especifica do segmento, dentre
outras atividades a serem planejadas e aplicadas. O introdutor do projeto explicou
que “Na maioria das vezes por falta de orientação, perspectiva de futuro e, em
alguns casos, por necessidades, vários jovens abandonam a formação escolar
básica, ingressando precocemente no mundo do trabalho, acarretando em
prejuízos ao seu futuro, pela falta de orientação prévia e frequente. O projeto
possibilita aos alunos realizarem suas escolhas mais assertivamente, diante da
exposição das mais várias opções do mercado profissional, visando à inserção do
jovem de maneira mais qualificada e menos improvisada, com uma das portas de
entrada a vida adulta, favorecendo possibilidade de concretizar sonhos, participar
mais ativamente da vida social, conquistar autonomia financeira e pessoal,
construindo assim, sua identidade social, justificou Luiz Phelipe Galdi Bissoli”. Após
a apresentação, o projeto foi votado e aprovado por todos os conselheiros
presentes, ficando para definição em reuniões futuras a data e local a ser
realizado, bem como os membros do grupo de trabalho que ficará responsável
pela coordenação do projeto.

4. Assuntos Gerais – Não houve.
Piracicaba, 26 de outubro de 2018.
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