Ata n° 08/2016
Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, junto a Sala dos
Conselhos, reuniram-se os membros do Conselho Municipal da Juventude – CMJ, em reunião
ordinária, para deliberar a seguinte pauta: 1) Pedal da Estação Zapping; 2) Organização geral da
Estação Zapping; 3) Assuntos Gerais. Dando início à reunião a Presidente Ana Letícia deu as boas
vindas aos presentes e explanou a pauta para todos. Ana explanou sobre o trajeto do Pedal da
Estação Zapping. Fabiano explanou sobre o Pedal do Festiqueijo, para ter como base os trajetos e
distância das provas. Fabiano explanou sobre a possibilidade de fazer dois trajetos. Os trajetos serão
de 13,2km o mais curto e o mais longo será de no máximo 30km. Fabiano explanou sobre a
possibilidade de realizar um sorteio de brindes e explanou sobre a possibilidade de convidar
algumas empresas à patrocinar o Pedal. Fabiano mencionou que os recursos para a Estação Zapping
estão disponíveis, portando, está confirmada a realização dia 06 de novembro, em caso de mal
tempo, dia 20 de novembro. Fabiano sugeriu a possibilidade de alteração de local da praça de
alimentação e do palco para os shows. Fabiano confirmou a participação do Clube de
Aeromodelismo. Fabiano explanou que será lançado um edital para as empresas que tenham
interesse em expor seus produtos e comercializar na praça de alimentação. Fabiano confirmou
também a mateada e a participação do time de futebol americano e explanou a dificuldade de
encontrar obstáculos para a realização do motocross. Ana explanou sobre os materiais volumosos
recolhidos que são encaminhados para o aterro, e que poderiam ser utilizados. Fabiano explanou
sobre o campeonato de games, e mencionou que ainda falta local para a realização do mesmo. O
Conselho irá encaminhar um ofício aos Bombeiros Voluntários, convidando-os a participar da
Estação Zapping. Também serão convidadas as duas Associações de Artesãos do Município a
participar e expor seus materiais. Fabiano explanou sobre a participação do CMJ, e mencionou a
possibilidade de nomear um membro do conselho para ajudar em cada atração. Nada mais havendo
a constar, encerro a presente ata que será assinada pelos 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: Maria Regina Misturini Sganderla | S: Marcos Fontana Cerutti
Rep. Sec. Municipal da Educação ____________________________________________________
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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
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
Representantes do CEC ____________________________________________________________
T: Fernanda Grolli | S: Rafael Tontini Pedroni
AUSENTE
Rep. Conselho Municipal Antidrogas __________________________________________________
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