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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONJUVE 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de 2022, às 18h45, deu-se início 
a 11ª reunião ordinária do CONJUVE, por meio do aplicativo Google Meet.  

Presentes: Cleverson, Thamella, Gabriela, Claudio, Matheus, Fagner, 
Guilherme e Tiago. 

A reunião foi iniciada pelo presidente Cleverson Neri que passou algumas 
informações sobre os recentes acontecimentos da Juventude. 

De início foi relembrado sobre o fato de o município ter criado uma divisão de 
juventude, nomeando a gestora Viviane Trevisan como chefe de divisão de 
juventude. Fato inédito na cidade e de grande importância para os jovens. 

O primeiro assunto abordado foi sobre a feira da juventude que havia sido 
programada para o mês de agosto, visto a falta de tempo hábil para a realização 
de uma feira de maiores proporções. Ficou definido que será realizada uma 
palestra nas escolas sobre “Saúde mental”. Além da criação do “Disk Jovem”, 
que também será disponibilizado como um canal de apoio psicológico para os 
jovens da cidade. Como mais um evento da semana da juventude o conselho irá 
proporcionar lives com temáticas diferenciadas e voltadas para os interesses dos 
jovens campolimpenses. 

Além da realização de uma reunião com os responsáveis por empresas da 
cidade e região, para que seja possível um mapeamento sobre o que as 
empresas sentem falta na hora de contratar jovens da cidade, o que interfere 
nessas contratações e o que o conselho poderia fazer para facilitar a entrada 
dos jovens no mercado de trabalho.  

O segundo assunto abordado foi a Conferência Intermunicipal da Juventude, que 
será realizada no dia 12 de agosto, na cidade de Jundiaí/SP. O presidente 
Cleverson Neri, deu uma breve explicação aos membros presentes na reunião 
sobre o que é essa conferência, qual a importância e o que será discutido 
durante o evento. 

O terceiro 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, lazer, vagas de emprego e etc. Foi realizada 
a votação da parceria do Conselho da Juventude com a Unifaccamp para a 
realização dessa parceria, aprovada por unanimidade pelos membros presentes.  
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O quarto assunto foi a leitura e aprovação da ata da assembleia realizada no dia 
27 de junho de 2022, após a leitura realizada pelo presidente todos os membros 
votaram a favor.  

Às 19h21 Cléverson Neri encerra a reunião, visto que todos os assuntos já foram 

abordados. 

  


