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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONJUVE 

 

Reunião com início às 18:40, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de 
dois mil e vinte e dois, reuniram-se, pela plataforma digital “GOOGLE MEET”, 
com recursos de imagem e áudio, os membros do CONJUVE irão discutir os 
novos assuntos para melhor desenvolvimento do conselho. 

Viviane Trevisan iniciou a reunião falando sobre o que irá ser discutido, e 
contando sobre a como estamos crescendo e ficando visíveis na região. Contou 
também sobre o novo projeto que irá acontecer, juntamente com o desempenho 
do concurso para criação de uma mascote que nos represente. 

Tiago Pinheiro abordou o tema de suicídio e falou sobre possíveis ações para o 
combate dessa causa. Todos de acordo sobre a pertinência do assunto. 

Sobre a mascote, foi sugerido que o Tiago falasse sobre a mascote vencedora 
que ele teve nos jogos escolares, e realizarmos um vídeo com frases curtas e 
objetivas para que as pessoas tenham uma base na formação da mascote. Tiago 
também deu a ideia de irmos ao centro cultural, para gravação do vídeo. 

Às 18:58, Viviane Trevisan deu o lugar de fala para Mariana Menezes e Jean 
Carlo Cunha para falarem sobre o processo de construção do plano municipal 
de cultura e a formação dos fóruns e câmara de discussão sobre os mesmos, 
este plano nos convida a participar das discussões para sabermos o que é, 
opinar e ajudar no desenvolvimento cultural da cidade. Jean Carlo da Cunha 
ressaltou a importância da participação do CONJUVE no evento. 

O presidente Cléverson Neri, disse sobre a retomada da apresentação do 
CONJUVE nas escolas e em relação à mascote, contou que a partir de amanhã 
os ofícios estarão nas escolas para os alunos começarem a elaboração dos 
desenhos. Pediu que quem pudesse, se disponibilizasse para fazer parte da 
coordenação e auxilio da competição dos desenhos. Mariana Menezes sugeriu 
critérios de avaliação e se disponibilizou a convidar os professores de artes 
visuais para julgarem. Viviane Trevisan e Cléverson Neri explicaram que já 
haviam critérios de avalições, mas não descartaram a ideia da mesa juradora ter 
profissionais da área. 
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Cléverson Neri perguntou aos demais membros quantas pessoas achavam 
necessário para a comissão, e ficou decidido 9 pessoas para comissão, podendo 
ser, ou não, 7 membros já do conjuve e 2 convidados. Decidido por unanimidade. 

Cléverson Neri, Naira Almeida e Vinícius Dias aceitaram fazer parte da 
comissão. 

Tiago Pinheiro recapitulou sobre o tema automutilação/suicídio e falou sobre 

como podemos ajudar no combate e acolhermos os jovens. Viviane Trevisan 

disse que seria apresentado na reunião. Cléverson Neri sugeriu postagens em 

relação ao tema e uma conversa com as pessoas da área da saúde e assistência 

social. 

Às 19:29 Cléverson Neri encerra a reunião, visto que todos os assuntos já foram 

abordados. 

Estiveram presentes nove (09) membros, sendo eles: Agnes Victória Santos 

Mazzei, André Borges, Cléverson Neri, Hiuly Machado Costa, Jean Carlo Cunha, 

Naira Almeida, Tiago Pinheiro e Vinícius Dias. 

 


