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Aos  vinte  dias  do  mês  de  julho  de  dois  mil  e  dezesseis,  reuniu-se  o  Conselho  Municipal  da

Juventude,  em reunião ordinária,  para deliberar  sobre a seguinte pauta:  1) Estação Zapping;  2)

Indicação de membro para o Conselho Municipal Antidrogas; 3) Assuntos Gerais. Dando início à

reunião a presidente Anna deu as boas vindas aos presentes e mencionou a portaria de nomeação de

novos membros para o CMJ: Em substituição à Janaina Bueno, Damires Scottá. Em substituição à

Elenice Pisoni Costa, Cátia Pradella. Em substituição à Lucilene Marchi de Souza, Cristiane Rasia

Camilo. A conselheira Fernanda explicou aos conselheiros que não será possível criar o Fundo da

Juventude neste ano, devido às vedações do ano eleitoral, já que não pode ser criada uma despesa se

não um ano antes do período. Anna mencionou que precisamos de um conselheiro para participar

das  reuniões  do  Conselho  Municipal  Antidrogas,  representando  o  Conselho  da  Juventude,  a

conselheira  Camila  se  disponibilizou  para  participar.  O  conselheiro  Fabiano  mencionou  a

necessidade de buscar patrocínio para a contratação do som para a Estação Zapping. Fabiano falou

sobre algumas despesas da Estação Zapping, como o pagamento do ECAD, que deve ser pago para

evitar qualquer problema. Fabiano explicou que a sonorização custaria em torno de 1.500 à 2.000

reais. Os conselheiros sugeriram a realização de um pedal durante a Estação Zapping, como o valor

da  inscrição  ainda  não  pode ser  revertido  para  o  Conselho,  Fabiano  sugeriu  que  o  pedal  seja

realizado  em  parceria  com  a  Associação  Carlos  Barbosa  de  Ciclismo,  sendo  que  o  valor

remanescente das inscrições poderia ser destinado para a mesma. Fernanda ficou de elaborar um

ofício convidando a  Associação Carlos Barbosa de Ciclismo para a próxima reunião do Conselho,

onde os conselheiros explicarão a ideia do pedal e verificarão o interesse da Associação. Fabiano

também mencionou  que  os  trajetos  para  o  pedal  poderiam ser  mais  acessíveis,  para  que  mais

pessoas do Município participem, poderia ser feito um trajeto até Torino, por exemplo, criando uma

categoria para os mais jovens. A Estação Zapping será realizada no dia 6 de novembro, em caso de

mal tempo será no dia 20. O conselheiro Marcos sugeriu convidar os escoteiros de Garibaldi, para

organizar  algumas  atividades  diferentes  para  as  crianças,  durante  a  Estação  Zapping.  Os

conselheiros também mencionaram a possibilidade de realizar um torneio de vídeo game, no Cine

Ideale, durante a Estação Zapping, convidando as escolas e empresas do Município que são do ramo

da  informática  para  participar  e  até  auxiliar  na  realização  do  mesmo.  A conselheira  Amanda

mencionou que a Escola Elisa Tramontina montou um grupo de teatro e que o mesmo também

poderia participar da Estação Zapping. Os conselheiros aprovaram a ideia e Fabiano mencionou que

poderia  ser  verificada  a  possibilidade  de  apresentar  os  teatros  no  palco  da  Feira  do  Livro,

aproveitando assim o equipamento de som. Marcos sugeriu que fosse realizado algum torneio no
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areião, durante a Estação Zapping. Os conselheiros aprovaram a ideia e Fabiano mencionou que

poderia  ser  realizado  um  torneio  de  pênaltis,  somente  deveria  ser  verificada  a  questão  da

aribitragem que é um tanto cara,  principalmente para volei.  Fabiano sugeriu que esta ação seja

realizada em parceria com alguma academia e com algum time do Município, pois da mesma forma

que o Conselho não pode recolher o valor da inscrição para o pedal, não poderia recolher neste

caso, sendo o valor remanescente também destinado à Associação. Surgiu a ideia de conversar com

o time da comunidade de São Luiz e também com o time do Estudantek. Ao final, Anna destacou

que é importante a participação dos conselheiros jovens, para que o Conselho possa atender às

necessidades atuais dos mesmos. Fernanda mencionou que o Conselho é a melhor forma para a

comunidade se expressar, trazendo ideias e sugestões. A próxima reunião ficou agendada para o dia

24 de agosto. Nada mais havendo a constar, encerro a presente ata que será assinada por todos os

presentes.

T: Soraia Chesini | S: Clarisse Fátima Lagunaz
Rep. Sec. Municipal de Assistências Social e Habitação ___________________________________

T: Fabiano José Taufer | S: Eduardo Pizzoli
Rep. Sec. Municipal de Esportes, Lazer e Juventude ______________________________________

T: Cátia Pradella | S: Cristiane R. Camilo      
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: Sofia Dalmás Arruee              AUSENTE
Rep. Instituições de Ensino da Rede Privada ____________________________________________

T: Anna Letícia Giacomelli | S: Damires Scottá
Rep. Associações Estudantes de Nível Superior _________________________________________

T: Vanessa Zilio | S: Brenda Shafer                        AUSENTE          
Representantes do CEC ____________________________________________________________

T: Fernanda Grolli | S: Rafael Tontini Pedroni
Rep. Conselho Municipal Antidrogas __________________________________________________
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