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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONJUVE 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de 2022, às 18h40, deu-se início 
a 8ª reunião ordinária do CONJUVE, através da Plataforma Google Meet.  

Membros presentes: André, Naira, Cleverson, Thamella, Naely, Agnes, 
Guilherme e Viviane. 

A reunião foi iniciada pelo presidente Cleverson Neri, que falou sobre a 
possibilidade da vinda da Casa da Juventude para o município, a gestora Viviane 
Trevisan falou sobre o empenho da gestão da cidade para viabilizar essa vinda 
junto ao Governo do Estado. 

Em seguida o presidente retomou a pauta sobre o concurso para o Mascote, 
formando a comissão avaliadora que irá votar para a escolha do mascote do 
Conjuve. Ficou definido como membros avaliadores: Cleverson. André, Thiago, 
Thamella, Naira, Guilherme e Agnes. Além disso, foi definido que serão 
convidadas mais 2 pessoas para participar da comissão, por meio de ofício 
enviado para a diretoria de cultura.   

Logo após a gestora Viviane Trevisan falou sobre os mutirões que irão acontecer 
na cidade e a importância de ter membros do Conselho da Juventude nesses 
espaços para que conversem principalmente com os jovens sobre a importância 
e representatividade do conselho. Além de mapear e entender quais são as 
necessidades e desejos dos jovens munícipes. 

Foi citado também pelo presidente Cleverson e a gestora Viviane a importância 
de atualizar a página oficial do Município e o site para que seja colocado 
informações sempre atualizadas sobre as decisões e eventos realizados ou 
apoiados pelo Conjuve.   

Assim que foi atingido o quórum mínimo para votação das pautas do dia o 
presidente Cleverson deu início as pautas eletivas, senda elas: 

1ª- Realização da feira da juventude que deverá acontecer no mês de agosto e 
irá proporcionar algumas atividades voltadas para a juventude, como por 
exemplo, feira de profissões, palestras, stands de faculdades e cursos para tirar 
dúvidas, orientação vocacional e etc, que foi aprovado por unanimidade pelos 
titulares presentes do Conselho. 
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2ª- Indicação de um membro do conselho para a Comissão Organizadora da 
Conferência Intermunicipal de Juventude, sendo aprovada por unanimidade a 
participação da Agnes Victória Mazzei como representante da sociedade civil. 

Não havendo mais nada a discutir até o presente momento, a reunião deu-se por 
encerrada às 19h30.  

 

  

 


