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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONJUVE 

 

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de 2021, às 18h15, deu-se início a 3ª 
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 da participação dos representantes titulares e 
suplentes no Conselho da Juventude. Também foi explicado sobre o passeio 
programado para a Sitiolândia e a participação dos jovens na campanha de 
doação de sangue, que será realizada em um dia a ser definido. 

Logo após o presidente Cleverson falou sobre a possibilidade da participação de 
jovens não membros nas reuniões, visto a importância da opinião e o 
posicionamento da população jovem. 

Foi definido a confecção do ofício para que os membros possam apresentar o 
Conjuve nas escolas municipais e estaduais. Onde será disponibilizado um 
QrCode para acesso a um Google Formulário, onde eles possam responder 
algumas perguntas que irão nos ajudar com o levantamento de dados. Outro 
ponto definido como apoio para o levantamento de dados é o ginásio de esporte, 
no ponto de vacinação. 

Outra ferramenta definida a ser implantada para dar visibilidade e transparência 
ao Conselho da Juventude são as mídias sociais “Facebook” e “Instagram”. 
Ficou definido como responsáveis pela utilização das plataformas Agnes, André, 
Matheus e Luan, com a possibilidade de que outros membros auxiliem com 
ideias, artes e o que mais for julgado como necessário. 

A primeira campanha do conselho foi definida como a doação de sangue que 
será feita pelos membros e demais pessoas que se voluntariarem a ir até o 
Colsan em Jundiaí, no dia a ser definido pelos membros junto com a prefeitura 
municipal, que disponibilizará o transporte de todos até lá. Essa campanha visa 
aumentar a visibilidade e falar sobre a importância da doação de sangue que 
sofreu uma queda drástica nesse momento de pandemia.  

Não havendo mais nada a discutir até o presente momento, a reunião deu-se por 
encerradas às 18h43.  

 

  


