ATA DE ELEIÇÃO DO CONJUVE 17/07/2021

ATA DA ELEIÇÃO DO CONJUVE, DIA 17/07/2021, PELA PLATAFORMA “GOOGLE MEET”
Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se, pela plataforma digital
“GOOGLE MEET”, com recursos de imagem e áudio, os inscritos a candidatos e eleitores, bem como a equipe
de Gestão de Cultura e Turismo em assembleia para eleger o Conselho Municipal de Juventude de Campo
Limpo Paulista (CONJUVE). A reunião virtual teve início às 08h45min (oito horas e quarenta e cinco minutos)
e término às 10h45 (dez horas e quarenta e cinco minutos).
A responsável a frente das ações da Juventude, Viviane Trevisan, iniciou a reunião agradecendo a presença
de todos, e salientando a importância desse momento histórico para a Juventude da Cidade de Campo Limpo
Paulista.
O Gestor de Cultura e Turismo, Jean Carlo Leite da Cunha, iniciou a reunião agradecendo a presença de
todos. Como primeiro item, o mesmo abriu o evento fazendo alguns apontamentos, contextualizando os
participantes sobre a importância da criação da Lei nº 2.439/2021, que institui a criação do Conselho
Municipal de Juventude.
Jean Carlo Leite da Cunha seguiu agradecendo a equipe de apoio, Ana Fadigatti, Guilherme Gaspari, Mariana
Menezes, Viviane Trevisan, Raissa Bush da Comunicação e Micheli Sartori do Meio ambiente, explicou como
se daria as próximas etapas da eleição, a saber: realizar a chamada de todos os inscritos para concorrerem
as suas cadeiras dentro do Conselho Municipal de Juventude. Após o ocorrido, foi transmitido um vídeo do
Subsecretário de Juventude Luiz Miranda, cuja fala ressaltou a importância deste ato, agradecendo a
iniciativa do Poder Público, se colocando à disposição enquanto Subsecretaria do Estado.
O Gestor de Governo Vitor Hashimoto também fez questão de salientar a importância desse momento e
agradecer a todos pela presença.
O vereador Cristofher Barreto, eleito o vereador mais jovem do Município, salientou sua jornada na sua
participação ativa no Grêmio Estudantil até sua chegada a Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista,
incentivando a participação dos jovens desde cedo nas políticas públicas da Cidade, desejou boa sorte a
todos iniciando os trabalhos.
Em seguida, iniciou-se a chamada de todos os concorrentes da Sociedade Civil Organizada para a sua
apresentação. Cada candidato teve direito a até 02 (dois) minutos de fala para se apresentar e pleitear o seu
voto. A seguir, a relação dos concorrentes inscritos, habilitados e apresentados na sala do GOOGLE MEET
para a eleição do CONJUVE (Sociedade Civil):
Agnes Vitória, Gabriela Tonelli, Naely Maria Silva, André Luiz Borges, Claudio de Souza Neto, Vinicius da Silva,
Ismael Victor, Luan Gonçalves, Matheus Ricardo Gomes, Hiuy Machado, Olin Hedrick, Diego Rocha.

Depois de todas as devidas apresentações, Viviane Trevisan apresentou as regras da votação, onde cada
participante poderia acessar a Cédula Digital (Google Formulário) e votar em seis candidatos da Sociedade
Civil. Cada participante poderia preencher a Cédula Digital uma única vez (votos duplicados seriam excluídos)
e foi proibido compartilhar o link com público externo. A votação teria a duração de 15 (quinze) minutos,
sendo que, após o término deste período, a Cédula Digital seria bloqueada para receber novos votos. Após
essa etapa, os votos seriam apurados e os resultados, apresentados. E em seguida, deu-se início à eleição.
Foi colocado no chat o link para acessar a Cédula Digital onde todos os presentes – candidatos as cadeiras
da Sociedade Civil, como também os eleitores inscritos e habilitados somente para votar – pudessem realizar
suas escolhas.
O processo eleitoral da Cédula Digital estava disponível para votação em um prazo de quinze minutos, após
este período encerrou-se a eleição e deu-se início ao processo de apuração dos votos pela Comissão
Eleitoral. Após esta etapa concluída, Viviane Trevisan relatou o nome de todos os candidatos eleitos, tanto
os titulares quanto os suplentes de cada segmento, respeitando a ordem dos seis mais votados ocupando a
titularidade e os seis seguintes, a suplência.
A eleição transcorreu da melhor forma possível, de modo democrático, transparente e organizado.
O vereador Cristopher Barreto agradeceu e desejou boa sorte ao Conselho eleito, O Gestor de Cultura
agradeceu a todos os participantes, eleitores e concorrentes de ambos os segmentos, desejou boa sorte na
nova empreitada para os eleitos e realizou um pequeno discurso de quão importante será ter um Conselho
Municipal de Juventude forte, sadio e participativo para o município de Campo Limpo Paulista, além de
disponibilizar ao Conselho eleito 12 ingressos para o Parque Sitiolândia (brinde conseguido pelo servidor
Hilton) informou sobre a criação de um grupo de comunicação para informarmos os próximos encontros,
para inclusive colocarmos em prática o próximo projeto da Juventude (Jovem Parlamentar) enfatizando a
importância da participação juvenil na rotina do poder público, Viviane Trevisan encerrou agradecendo a
presença de todos e pontuando a importância dos próximos encontros que serão previamente agendados
com os titulares e suplentes do 1º Conselho Municipal de Juventude.
Durante o processo eleitoral recebemos a ligação de Lucas, um menino participativo na Juventude da Cidade,
envolvido em projetos de cunho religioso, ele já havia manifestado seu interesse em concorrer a uma vaga
no Conselho, mas durante a eleição teve problemas de conexão e não conseguiu acessar a plataforma.
Levando em consideração que o candidato Olin Brambilla fez questão de pontuar que só concorreria se não
houvesse outro jovem interessado, pois ele relatou ter 29 anos (já está no último ano possível para
participar) e já ocupa cadeiras em outros Conselhos Municipais. Entramos em contato com o Olin,
explicamos a situação e ele prontamente abriu mão de sua cadeira para que o Lucas pudesse ter a sua
oportunidade de participar como suplente.

Segue lista final eleitos, Membros da Sociedade Civil do 1º Conselho de Juventude de Campo Limpo Paulista.

Membros eleitos da Sociedade Civil
1º TITULAR
2º TITULAR
3º TITULAR
4º TITULAR
5º TITULAR
6º TITULAR

1º SUPLENTE
2º SUPLENTE
3º SUPLENTE
4º SUPLENTE
5º SUPLENTE
6º SUPLENTE

Agnes Victória Santos Mazzei
Gabriella Tonelli
Naely Maria da Silva Melo
André Luiz Borges da Silva
Claudio de Souza Neto
Vinícius Dias da Silva

Ismael Victor de Freitas
Luan Gonçalves Negrão
Matheus Ricardo Gomes
Hiuy Machado da Costa
Diego Rocha França Ferreira
Lucas Silva do Carmo

