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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONJUVE 

 

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de 2022, às 19h15, deu-se início 
a 6ª reunião ordinária do CONJUVE, no formato online.  

Presentes: Hiuly, Guilherme, Naira, Cleverson, Thamella, Viviane, Felipe, 
Ismael, Lucas, Vinicius, André, Agnes, Guilherme, Matheus, Naely, Cláudio, 
Gabriela, Matheus, Viviane. 

A reunião foi iniciada pelo presidente Cleverson Neri que apresentou as pautas 
a serem discutidas na reunião. Sendo elas: Casa da Juventude, Projeto Alfried 
Krupp e Calendário anual. 

A primeira pauta discutida foi a aprovação do calendário anual, visto que é 
necessário decidir as datas que as reuniões deverão acontecer durante o ano de 
2022. Foi proposto que as reuniões passem a acontecer todas as últimas 
segunda-feira de cada mês, essa sendo aprovada por unanimidade pelos 
participantes da reunião. O horário de início também foi alterado para às 18h30, 
com a aprovação também por unanimidade. 

A segunda pauta do dia foi a Casa da Juventude, onde o presidente explicou o 
que é a forma que podemos pleitear a implantação desse projeto do governo do 
Estado. Após essa explicação a gestora Viviane informou sobre o selo de Cidade 
Amiga da Juventude, que será um título importante para nossa cidade e ajudará 
a conseguir trazer esse projeto. 

O projeto tem o formato padrão estipulado pelo governo estadual, não sendo 
possível fazer grandes alterações para atender as necessidades do munícipio. 
Porém essa necessidade poderá ser atendida pela Estação Juventude. A Casa 
da Juventude vem com o objetivo de oferecer cursos profissionalizantes, 
principalmente. Foi aprovado por unanimidade a confecção de um ofício para 
pleitear junto ao governo do Estado a implantação do projeto no nosso munícipio. 

A terceira pauta foi a “Rua do Lazer” que a princípio será na Avenida Alfried 
Krupp, esse já é um projeto conhecido no munícipio de São Paulo que tem por 
objetivo promover opções de lazer em um dia da semana, fechando a rua para 
que os munícipes possam praticar atividade física, apresentações de dança e 
teatro e até para as crianças terem uma outra opção de lazer. Por unanimidade 
foi aprovado que será protocolado junto a secretaria de cultura e lazer, para uma 
possível aprovação do gabinete do prefeito. 

A última pauta da reunião foi a criação de uma campanha de arrecadação de 
doações para as famílias que foram atingidas pelas fortes chuvas no munícipio. 
Foi aprovado por unanimidade essa criação pelo Conselho da Juventude.  
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Não havendo mais nada a ser discutido, a reunião deu-se por encerrada as 
19h58. 

 

  


