
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE CAMPO LIMPO PAULISTA

OBJETIVO:
Assembléia Geral para a Eleição do Conselho Municipal de Juventude de Campo Limpo Paulista, nos
termos da Lei nº 2.439 de 13 de maio de 2021.

Serão eleitos 6 (seis) membros representantes de organizações da sociedade civil, com seus respectivos
suplentes. Os 6(seis) membros e respectivos suplentes do Poder Público serão indicados pelo Prefeito
Municipal, na forma do inciso I do artigo 4º da LEI nº 2.439/21.

QUEM PODE VOTAR: Munícipes maiores de 15 anos e que tenham realizado inscrição para participar da eleição. 

QUEM PODE SE CANDIDATAR: Munícipes entre 15 e 29 anos que tenham realizado inscrição e estejam envolvidos
em movimentos ligados a Juventude.

LOCAL DA ASSEMBLÉIA: Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista.

DATA E HORÁRIO: 17 de julho de 2021 das 8h45 às 14h00.

PROGRAMAÇÃO DA CONFERÊNCIA/ELEIÇÃO:

8h45 – Recepção e Credenciamento dos participantes (participante/pré-candidato).

9h00 – Abertura - fala da responsável pela pasta da Juventude – Viviane Trevisan; fala do Gestor de Cultura – Jean
Carlo Leite Cunha; fala do Presidente da Câmara – Diego Henrique Ito; fala ou exibição do vídeo com fala do Prefeito
Municipal Dr. Luiz Antônio Braz.

9h30 – Fala ou vídeo explicativo sobre o funcionamento da conferência e dos eixos temáticos.

9h45 – Divisão dos GTs (4 grupos) e discussão dos eixos temáticos.

10h45 – Apresentação dos relatórios dos GTs. (15 min cada grupo).

12h – Fala do Vereador Cristofer Barreto dos Santos (Tufão)

12h15 – Inscrição dos candidatos e direito a fala (1mim por pessoa);

- Eleição, apuração dos votos, lavratura da Ata e apresentação dos conselheiros eleitos (titulares e suplentes).
Os 6 (seis) mais votados serão eleitos titulares, e do sétimo ao décimo segundo colocado seus respectivos suplentes
da sociedade civil.

- Encerramento; Pronunciamento do Diretor de Cultura que informará a data da próxima reunião ordinária,
onde será aprovado o Regimento interno e eleita a Mesa Diretora do Conselho, composta pelo Presidente,
Vice-Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário.

OBS> Todo o processo respeitará as determinações e classificação do Plano São Paulo, portanto as inscrições serão

realizadas através de formulário digital, disponível no site e rede social da Prefeitura, bem como o formato do evento

poderá ser híbrido ou até mesmo todo on-line, dependo das restrições imposta pela pandemia. Inscrição on-line

através do link: https://forms.gle/XTogTL3BLgwpSgPW9

https://forms.gle/XTogTL3BLgwpSgPW9

