
Ata n° 010/2016

Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, reuniu-se, em reunião ordinária, o

Conselho Municipal da Juventude – CMJ, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Avaliação do 1º

Pedal da Estação Zapping e programação em geral; 2) Eleição da nova Diretoria do CMJ; 3) Definir

calendário de reuniões para 2017; 4) Assuntos gerais. Dando início a reunião, a Coordenadora Anna

deu boas vindas aos participantes, e passou para o primeiro assunto da pauta. Fabiano avaliou o 1°

Pedal da Estação Zapping de forma positiva, ressaltando a participação de 143 ciclistas. Além disso,

Fabiano falou da possibilidade do CMJ, em parceria com a Secretaria de Esportes, promover dois

eventos anuais, um em cada semestre do ano, podendo ser organizado o primeiro em parceria com

grupos  de  moto  e  manter  a  Estação  Zapping,  sempre  buscando  atrações  novas.  Foi  levantado

também, a continuidade de ações voltadas para juventude,  sendo comentado da importância  de

atividades  voltadas  para  segurança  no  trânsito,  podendo-se  ampliar  estas  para  questões  de

drogadição e de saúde. Comentou-se que ano que vêm há possibilidade da criação do Fundo da

Juventude, que deve angariar fundos através dos eventos que o CMJ realizará, para possibilitar a

realização de ações voltadas para a juventude, como palestras, criação de aplicativo, entre outras.

Quanto a eleição da nova diretoria do CMJ, tendo em vista o período de transição do Governo e

também a atual indisponibilidade dos conselheiros para assumir os cargos, ficou acordado que será

feita uma resolução para que esta seja realizada na primeira reunião de 2017. As reuniões para o

próximo ano devem ser definidas também em 2017, ficando agendada a próxima reunião para o dia

22 de março de 2017. Ao final da reunião os conselheiros realizaram uma confraternização. 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 AUSENTE          
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  AUSENTE
Rep. Instituições de Ensino da Rede Pública Estadual _____________________________________
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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 AUSENTE        
Representantes do CEC ____________________________________________________________

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