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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONJUVE 

 

Aos trinta dias do mês de maio do ano de 2022, às 18h49, deu-se início a 9ª 
reunião ordinária do CONJUVE, por maio do Google Meet.  

Presentes: Cleverson, Thamella, Lucas, Viviane, Vinicius, Fagner, Eloah, Hiuly, 
André 

A reunião foi iniciada pelo presidente Cleverson Neri que deu as boas-vindas a 
visitante Eloah Passos, aluna da rede de ensino da cidade, classificada na 
escolha da mascote do Conjuve. Logo após foi realizada a leitura a ata do mês 
de abril do ano de 2022, para que essa pudesse ser aprovada pelos membros 
presentes. Ela foi aprovada por unanimidade pelos membros titulares presentes. 

Em seguida o presidente Cleverson Neri, deu início as pautas a serem discutidas 
na reunião.  

A primeira pauta abordada foi sobre a Casa da Juventude, que está sendo 
pleiteada pela gestão para a nossa cidade. Foi explicado que a vinda ainda não 
foi possível, porém os gestores da Juventude do Estado de São Paulo deram um 
parecer favorável para essa vinda em breve. 

O segundo assunto abordado, foi sobre a votação para a mascote do Conjuve, 
que foi aberta a pouco mais de 2 dias e já atingiu mais de dois mil votos. 
Mobilizando as escolas, famílias e amigos dos selecionados.  

O terceiro assunto a ser discutido no dia foi a Feira da Juventude, que deve 
acontecer no mês de agosto/2022, na semana da juventude. Uma comissão será 
definida para a organização da feira, essa foi aprovada por unanimidade pelos 
membros presentes e ficou definido 5 membros para essa comissão. Dessa 
forma ficou criada a Comissão para Organização da Feira da Juventude. Como 
membros dessa comissão ficou definido: André, Vinicius, Lucas, estando assim 
disponível mais duas vagas para fazer parte da presente comissão. 

O quarto assunto do dia, foi o agradecimento e encerramento da Comissão de 
Avaliação para escolha da mascote do Conjuve. 

A Eloah Passos contribuiu com a reunião falando sobre o que gostaria de ver 
mais na cidade, como espaços para integração dos jovens, usou como exemplo 
o Sesc em Jundiaí, que promove atividades incentivam a cultura. Também frisou 
a necessidade de ter uma biblioteca mais divulgada e acessível para que todos 
possam usufruir. A gestora Viviane Trevisan a convidou para conhecer a 
“Estante Literária”, que é um projeto permanente no Paço Municipal, onde você 
leva um livro antigo e escolhe outro na estante. 
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Às 19:29 Cléverson Neri encerra a reunião, visto que todos os assuntos já foram 

abordados. 

  


