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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONJUVE 

 

Aos treze dias do mês de setembro do ano de 2021, às 18h12, deu-se início a 
2ª reunião ordinária do CONJUVE, através da Plataforma Google Meet.  

Titulares presentes: Lucas, André, Huly, Naira, Felipe Augusto, Tiago, 
Cleverson, Vinicius, Thamella e Agnes. 

A reunião foi iniciada pela gestora Viviane Trevisan, que explicou para os 
participantes a importância do Levantamento de dados, para entender o que a 
juventude de Campo Limpo Paulista necessita a curto, médio e longo prazo. 

Em seguida foi explicado sobre a elaboração do Plano Municipal da Juventude, 
documento que será escrito pela pasta da cultura, a partir das decisões tomadas 
em conjunto com o Conselho da Juventude nas reuniões ordinárias e visando as 
ações a serem tomadas junto com cada departamento da prefeitura. 

A gestora informou sobre a volta da Estação Juventude, que contempla diversas 
atividades nos bairros. Visando suprir as necessidades dos jovens. 

Em seguida, passou a palavra para o presidente Cleverson Neri, que deu início 
a pauta principal da reunião, que era o Levantamento de Dados e informações 
sobre a Juventude. 

Esse levantamento de dados é fundamental para a realização do relatório anual, 
que será utilizado como base para ações a serem realizadas junto com as 
secretárias competentes a cada assunto. 

Ficou decidido que a comissão será dividida em eixos, como: Esporte, cultura, 
lazer, educação, desenvolvimento urbano, entre outros que forem julgados como 
necessários. Essas comissões serão definidas a partir da identificação pessoal 
de cada membro do Conjuve. 

Após a abertura da conversa pelo presidente para que todos os membros 
pudessem opinar e sugerir mudanças no plano de ação inicial, foi sugerido que 
os formulários que serão disponibilizados pelas redes sociais e meios de 
comunicação oficiais da prefeitura, também devem ser enviados diretamente nas 
escolas. Podendo ser aplicados pelos membros do Conjuve que se propuseram 
a estar pessoalmente dentro das escolas, para que possam apresentar o 
conselho e mostrar a importância das informações que eles irão fornecer para 
auxiliar nas ações subsequentes. Um segundo ponto definido para conseguir 
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encontrar e conversar com os jovens do munícipio é o ponto de vacinação, visto 
que é grande a concentração de jovens nesse espaço. 

Ficou definido também que primeiro será realizado o mapeamento interno da 
comissão e o segundo passo cada grupo ir a campo e realizar o levantamento. 

O Tiago sugeriu uma feira de profissões e orientação vocacional dentro das 
escolas. Como uma forma de motivar os alunos e orientá-los para um caminho 
que mais se identificam profissionalmente. 

Nos formulários de levantamento de dados já irão constar a pergunta sobre qual 
profissão gostariam de seguir e qual área eles mais se identificam. A partir deste 
levantamento poderá ser pleiteado cursos profissionalizantes para encaminhar 
os jovens ao mercado de trabalho. 

Não havendo mais nada a discutir até o presente momento, a reunião deu-se por 
encerradas às 19h.  

 

  

 


