
Ata n° 02/2016

Aos vinte e três dias do mês de março, às treze e trinta, reuniram-se o Conselho Municipal da

Juventude, junto à Sala dos Conselhos, em reunião ordinária para deliberar a seguinte pauta: 1)

Sugestões  de  ideias  para  a  Estação Zapping  e  Campanha;  2)  Assuntos  Gerais.  Dando início  à

reunião o Conselheiro Fabiano Taufer, explanou sobre a Estação Zapping, que será realizada no dia

20 de novembro, explicou como funciona o evento e explanou sobre algumas atrações que são

apresentadas no mesmo. O Conselheiro Alceone explanou sobre as Entidades Subvencionadas que

poderão  ser  convidadas  para  participar  do  evento,  tal  como  Orquestra,  CTG,  Piquetes,  Coral,

Artesanato, Esportes, podendo até diminuir custos. Anna Letícia explanou sobre a possibilidade de

fazer um “Pedal”, podendo entrar em acordo com a Associação de Ciclismo. Vanessa explanou a

ideia de fazer uma rústica,  porém, Fabiano disse que a possibilidade é pouca,  pois tem muitos

servidores trabalhando dentro da Estação Zapping, já na organização do evento e no trancamento

das  ruas,  então  dificultaria  para  fechar  o  trânsito  para  a  rústica.  Alceone  deu  a  sugestão  de

aproveitar a ideia do Pedal, e organizar uma campanha sobre a segurança no trânsito. O Conselheiro

Fabiano,  explanou a ideia  sobre a Campanha que será realizada pelo Conselho.  O Conselheiro

Moiano, complementou o tema Segurança no Trânsito, relembrando que não apenas os condutores

têm que estar cientes, os pedestres e ciclistas também precisam ser orientados e alertados sobre os

riscos. Os Conselheiros debateram sobre a Campanha contra o Aedes Aegypti, podendo até usar o

material que já está confeccionado para a campanha. Moiano sugeriu que o 3º Batalhão do GAE,

onde muitos oficiais serviram no Haiti, podendo convidar eles para que possam explanar sobre o

que aconteceu enquanto estavam servindo. Outro assunto abordado pelo Conselho é a imigração em

Carlos Barbosa, que gera preconceito em relação a cultura, etnia, religião dos imigrantes. Outra

questão levantada pelo Conselho são as drogas, DST's e sexualidade, que são ações que devem ser

abordadas sempre. O Conselho sugeriu que dentro do mês do trânsito que seria o mês de setembro,

fosse lançada a campanha da Segurança no Trânsito, compilando com o Pedal da Estação Zapping,

realizando palestras e mobilizações. O Conselho concordou por unanimidade o tema Segurança no

Trânsito. O período da campanha será entres os meses de Setembro e Novembro. Fabiano explanou

sobre a formação de uma Comissão Organizadora que puxará a frente na Campanha, e se dispôs a

fazer  parte  da Comissão,  Anna Letícia  se voluntariou para participar.  Sofia Dalmás também se

disponibilizou para fazer parte da Comissão. A próxima reunião do Conselho da Juventude será

realizada  no dia  vinte  de  abril.  Nada mais  havendo a constar,  encerro  a  presente  ata  que  será

assinada pelos presentes.

T: Alceone José Dalla Pozza | S: Clarisse Fátima Lagunaz
Rep. Sec. Municipal de Assistências Social e Habitação __________________________
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T: Fabiano José Taufer | S: Eduardo Pizzoli
Rep. Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Juventude _____________________________

T: Elenice Pisoni Costa | S: Lucilene Marqui de Souza
Rep. Sec. Municipal da Saúde _______________________________________________

T: Alceu Lazzari | S: Marcos Fontana Cerutti              
Rep. Sec. Municipal da Educação ____________________________________________

T: Camila Gulden | S: Mateus Dupont
Rep. Instituições de Ensino da Rede Pública Municipal ____________________________

T: Amanda Benedett | S: Larissa Sauthier Neis
Rep. Instituições de Ensino da Rede Pública Estadual _____________________________

T: Vinícius Boscaini | S: Gabriele Camillo Seitenfus AUSENTE
Rep. Instituições de Ensino da Rede Privada ____________________________________

T: Anna Letícia Giacomelli | S: Janaina Bueno dos Santos
Rep. Associações Estudantes de Nível Superior __________________________________

T: Vanessa Zilio | S: Brenda Shafer                       
Representantes do CEC _____________________________________________________

T: Oli Dorneles Moiano | S: Rafael Tontini Pedroni
Rep. Conselho Municipal Antidrogas __________________________________________
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