
Ata n° 07/2016

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

da  Juventude,  em reunião  ordinária,  para  deliberar  sobre  a  seguinte  pauta:  1)  Participação  da

Associação Carlos Barbosa de Ciclismo; 2) Estação Zapping; 3) Nomeação de novos membros para

o CMJ; 4) Assuntos Gerais. Dando início à reunião a Coordenadora Ana Letícia deu as boas vindas

aos presentes, e apresentou o representante da Associação Carlos Barbosa de Ciclismo – ACBCI,

Gabriel  Bissoloti,  que  irão  auxiliar  o  Conselho na  realização do Pedal  da  Estação Zapping.  O

Conselheiro Fabiano Taufer explanou sobre a segurança no trânsito para o ciclista, como o público

alvo é relativamente jovem, o Conselho decidiu fazer campanhas e ações em prol da segurança no

trânsito. Os Conselheiros argumentaram sobre a situação climatica, se em caso de chuva, a Estação

Zapping  seria  adiada  ou  cancelada.  Fabiano  explanou  que  a  Estação,  junto  ao  pedal,  serão

cancelados.  Os Conselheiros  debateram sobre as  inscrições  e  taxas  do pedal,  como  o valor  da

inscrição ainda não pode ser revertido para o Conselho, Fabiano sugeriu que o valor remanescente

das inscrições poderia ser destinado para Associação Carlos Barbosa de Ciclismo. Os Conselheiros

junto  ao  representante  da  ACBCI,  decidiram  que  na  próxima  reunião  do  Conselho,  que  será

realizada no dia vinte e um de setembro do corrente ano, irão apresentar sugestões de percurso para

o Pedal. Ana Letícia explanou sobre a Estação Zapping, e argumentou sobre a ideia de realizar um

campeonato de video game no Cinema. Fabiano explanou que entrou em contato com o pessoal que

iria organizar o campeonato, e mencionou que é inviavél a realização do mesmo no cinema, em

virtude do equipamento necessário e espaço.  Fabiano mencionou que o campeonato poderá ser

realizado  na  Feira  do  Livro,  conforme  disponibilidade  de  espaço.  Fabiano  explanou  que  será

realizado as exibições de motocross na Rua Coberta, assim como a exposição dos carros antigos no

Parque da Estação. Fabiano mencionou que haverão apresentações de bandas em frente ao Cine

Ideale. Os Conselheiros mencionaram a possibilidade de convidar as Escolas a apresentar um curta

metragem no cinema. O Conselho enviará um ofício para as escolas, convidando-as a participar das

exibições dos filmes. O Conselho debateu a possibilidade de convidar a Associação Barbosense de

Proteção aos Animais – ABAPA, a realizar alguma campanha e fazer parte da Estação Zapping.

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 _______________________________________________________
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T: Maria Regina Misturini Sganderla  | 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: Otávio Augusto Silva Borba | S: Vicente Dal Bó Brandelli 
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        
Representantes do CEC ____________________________________________________________

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