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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONJUVE 

 

Aos oito dias do mês de novembro do ano de 2021, às 18h10, deu-se início a 4ª 
reunião ordinária do CONJUVE, através da Plataforma Google Meet.  

Presentes: André, Fagner, Felipe, Gabriela, Luan, Lucas, Matheus, Cleverson, 
Thamella, Tiago, Viviane, Ismael, Cláudio 

A reunião foi iniciada pelo presidente Cleverson Neri parabenizando a equipe do 
Conjuve pelo trabalho considerado referência na região. 

Logo após a gestora Viviane Trevisan informou sobre a procura dos gestores da 
cidade de Jarinu/SP que gostariam de conhecer um pouco mais o nosso 
conselho para que possamos ajuda-los na formação de um conselho municipal 
na cidade. Também foi informado que os gestores farão uma reunião com os 
gestores de juventude do município de Jundiaí na próxima semana para que 
possamos ter o auxílio deles. 

A primeira pauta da reunião foi a ação de doação de sangue que será realizada 
pelos membros do Conjuve no mês de novembro, a prefeitura municipal irá 
fornecer o transporte para que os membros que manifestarem interesse nessa 
ação possam ser levados até o Colsan na cidade de Jundiaí. 

Segunda pauta discutida na reunião foi o passeio a Sitiolândia que pode ser 
realizado em uma data por todos ou cada um realizar o passeio por conta própria 
para conhecer o espaço pedagógico. Também foram colocados outros possíveis 
passeios para serem realizados com o grupo, como, Sala São Paulo, Wet’Wild 
dentre outras opções de diversão ou cultural. Pelo voto da maioria, ficou definido 
que os membros que tiverem interesse em realizar o passeio irão retirar os seus 
respectivos ingressos no departamento de cultura. 

Terceira pauta do dia foi uma camiseta do Conselho da Juventude, visto a 
necessidade de identificação dos membros e após conversa com o 
departamento jurídico foi informado que o conselho não possui verba para a 
confecção de uma camisa para cada membro. Foi colocado em votação a 
confecção da camiseta e pelo voto da maioria, ficou definido que os membros 
irão custear a fabricação das mesmas. 

A última pauta do dia são as apresentações do Conselho nas escolas do 
Município e definição dos membros que podem participar nas datas já 
agendadas.  

Para encerrar foi colocado ações de Natal que o grupo possa participar, visando 
ajudar a comunidade. A primeira ideia é auxiliar a festa de natal realizada pela 
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EMEF Jardim Laura, buscando ajudar na divulgação do evento e arrecadação 
de itens para contribuir com a festa e apadrinhamento das crianças assistidas. 

Não havendo mais nada a ser discutido, a reunião deu-se por encerrada as 
18h55. 

 

  


