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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONJUVE 

 

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de 2022, às 18h41, deu-se início 
a 10ª reunião ordinária do CONJUVE, por maio do Google Meet.  

Presentes: Cleverson, Thamella, Agnes, Gabriela, Claudio, Tiago, Vinicius, 
Viviane, André, Fagner 

A reunião foi iniciada pelo presidente Cleverson Neri que apresentou as 5 pautas 
a serem discutidas na reunião. 

A primeira pauta abordada foi sobre a eleição do Mascote do Conselho da 
Juventude, que gerou muito engajamento das escolas, alunos e famílias que 
participaram. Foram registrados mais de vinte e oito mil votos, entre os 5 
finalistas escolhidos pela comissão. Dessa forma, podemos perceber que o 
conselho se tornou ainda mais conhecido não só em Campo Limpo Paulista, mas 
referência na região.  

O segundo assunto abordado, foi sobre a Feira da Juventude, que definiu 5 
membros para a comissão de organização da feira, sendo definido 3 
conselheiros e ficando mais 2 lugares vagos para quem queira fazer parte. A 
data que sido pensada, sendo agosto/2022, será repensada devido ao curto 
espaço de tempo e aos eventos que já estão programados para o período.  

O terceiro assunto a ser discutido no dia foi a Casa da Juventude, onde houve 
algumas tentativas dos gestores para que o governo do Estado pudesse 
viabilizar a vinda desse projeto tão importante, ainda não foi manifestado pelo 
governo o interesse em trazer para a nossa cidade. Porém seguimos enviando 
todas as ações que a cidade vem realizando em prol da juventude. Aguardamos 
um parecer positivo, mas até o presente momento não temos uma data para 
essa vinda. 

No quarto assunto do dia, a gestora Viviane Trevisan explicou sobre o que é a 
Conferência Intermunicipal de Juventude, que irá acontecer no dia 12 de agosto 
no auditório da Unip. Foi solicitado que os conselheiros se organizem para que 
possam participar e representar a nossa cidade.   

O quinto assunto abordado, foi sobre a parceria realizada com a Unifaccamp na 
formulação de um aplicativo para a juventude, com o objetivo de facilitar a 
comunicação dos jovens, além de ser um canal para diversos setores da 
prefeitura como: Saúde, educação, vagas de emprego e etc. O aplicativo ainda 
conta com sugestões para incluir as suas funcionalidades, podendo ser 
acrescentado serviços que sejam julgados como necessários até a sua fase de 
testes. 
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Às 19:32 Cléverson Neri encerra a reunião, visto que todos os assuntos já foram 

abordados. 

  


