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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO COMJUVE 2021 

 

Apesar da morosidade a qual o processo de reativação do Conselho Municipal da Juventude de 

Conselheiro Lafaiete foi submetido, tendo sido ativado apenas no final de junho, início do segundo 

semestre de 2021, nosso time de jovens conselheiros têm trabalhado incansavelmente em prol das 

juventudes do município. 

 

A seguir listamos as atividades executadas pelo COMJUVE em 2021: 

 

1. Construção e aprovação do um plano de ação; Visando listar os objetivos do atual mandato 

e nortear nossas atividades ao longo destes 2 anos de atividade. Você pode ter acesso ao 

documento clicando aqui [Plano de Ação COMJUVE 2021]  

 

2. Indicações para inclusão das políticas públicas para as juventudes no Plano Plurianual 

(PPA); Através de um documento elaborado pelos conselheiros com auxílio de assessoria 

técnica e jurídica que foi entregue em reunião para Amanda Caroline Fernandes representante 

da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, cópias também foram entregues aos 

gabinetes de todos os vereadores. Você pode ter acesso ao documento clicando aqui 

[Indicação Juventude PPA] 

 

3. Implementação do Fundo Municipal de Juventudes (FMJ); O conselho com auxílio das 

secretarias da Casa dos Conselhos “João Teixeira da Silva Filho” deu entrada com a 

documentação junto ao setor jurídico para a regulamentação e implementação do Fundo 

Municipal da Juventude. 

   

4. Participação na formação para conselheiros municipais; Promovida através de uma 

parceria entre a prefeitura e a Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete (FDCL) foi 

oferecido uma formação básica sobre o que são os Conselhos de Direito e quais suas funções 

onde 100% dos Conselheiros representantes da sociedade Civil no CONJUVE se inscreveram. 
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5. Iniciamos o trabalho de levantamento de dados para a construção do Plano Municipal 

de Juventudes (PMJ); Através de ofícios enviados aos representantes das Secretarias 

Municipais no COMJUVE, solicitamos um diagnóstico de programas e ações desenvolvidas 

no município em prol dos jovens, até o momento não obtivemos respostas da Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS), Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e reenviamos o 

pedido para a Secretaria Municipal de Esportes que não nos entregou um diagnóstico coerente, 

recebemos respostas das demais secretarias, sendo os resultados preliminares insatisfatórios 

observamos claramente um déficit no município no que diz respeito a Políticas para a 

Juventude. 

 

6. Notificamos ao Ministério Público descumprimento do Art. 22º do regimento interno do 

Conselho por parte dos servidores públicos; Após reiteradas notificações a Secretaria 

Municipal de Educação e Departamento Municipal de Esporte e Lazer, notificamos ao 

Ministério Público (MP) que os funcionários públicos André Luiz Ribeiro e o suplente 

Breno Alves Bontempo representantes da Secretaria Municipal de Educação e também os 

senhores Bruno Santiago Da Mata Nogueira e suplente Abraão da Costa Tavares 

representantes do Departamento de Esporte e Lazer já ultrapassaram o teto de 3 faltas sem 

justificativas as reuniões do conselho. 

 

A participação das juventudes em âmbito político, cultural e econômico da cidade é uma garantia 

posta por Lei no Estatuto da Juventude, e temos junto ao Conselho tido nossa principal dificuldade 

relacionada à promoção dessa participação que cabe a atual gestão municipal, seguiremos a partir do 

primeiro semestre de 2022 com as tentativas de diálogo com o Senhor Prefeito Mário Marcus Leão 

Dutra visando entender e colaborar para a resolução das principais causas deste problema, assim 

como nos empenharemos em atingir os outros objetivos postos no Plano de Ações do COMJUVE 

supracitados. 

 

Conselheiro Lafaiete, 20 de dezembro de 2021. 

 

 

 

Wanderson André Martins Pereira 

Presidente do Conselho Municipal da Juventude de Conselheiro Lafaiete – COMJUVE/CL 
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