Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às dezessete horas e
trinta minutos, através da plataforma Google Meet, realizou-se reunião extraordinária na
qual os integrantes do Conselho Municipal da Juventude de Toledo – COMJUTO, Fernanda
Fetter, Jennifer Teixeira, Eliane Leal, Kaira Sikora, Tania Kieling, Mariana Matsuo, Fabio
Ulsenheimer e Hallyson Lima, deliberaram sobre os seguintes pontos de pauta: a)
apresentação do planejamento da Secretaria da Juventude; b) Discussão do curso prévestibular a ser realizado pela Secretaria da Juventude; c) composição do Conselho
Municipal da Juventude – COMJUTO; d) mapeamento da juventude; e) assuntos gerais. A
presidente do COMJUTO, Fernanda Fetter inicia a reunião colocando em votação a pauta
da reunião que é aprovada pelos conselheiros. Em seguida, aborda a composição do
COMJUTO informando a todos que houve atualizações das representações governamentais
e das pastas de Organizações Juvenis Religiosas e Entidades e Clubes de Serviço,
conforme a Resolução nº 01, de 10 de fevereiro de 2021, publicada em Órgão Oficial
Eletrônico e discorre sobre a necessidade de atualizar a vice-presidência do Conselho dada
a realização das Eleições Municipais no ano anterior. Após breve apresentação dos
conselheiros presentes, a palavra foi passada para a Secretária da Juventude, Jennifer
Teixeira que apresentou o planejamento da Secretaria da Juventude para o presente ano.
Jennifer informa que, considerando a continuidade do período pandêmico, as matrículas e a
execução dos cursos licitados ocorrerão somente a partir do segundo semestre deste ano,
contudo, informa que os alunos dos CJU’s não ficarão sem atividades neste primeiro
semestre. Jennifer apresenta o projeto “Fevereiro Neon” que consiste em um conjunto de
atividades esportivas e culturais que serão realizadas ao longo deste mês através de
parcerias com outras instituições e pessoas que realizam atividades voltadas para a
juventude. Dando sequência Jennifer informou que a Secretaria da Juventude irá realizar o
curso pré-vestibular este ano cuja formatação será de aulões realizados três vezes por
semana nas segundas, terças e quartas, e monitorias realizadas duas vezes por semana
nas quintas e sextas. Informou ainda que, no que diz respeito às monitorias, a Secretaria da
Juventude já estabeleceu diálogo com algumas universidades do Município a fim de criar
um projeto de extensão para que os graduandos dos cursos de licenciatura possam
ministrá-las. Jennifer encerra sua apresentação informando que a partir dos dados
coletados pelo mapeamento da juventude, a Secretaria da Juventude terá novas demandas
para estruturar suas futuras ações. Em diálogo, os conselheiros decidiram por estabelecer,
na próxima reunião, uma comissão responsável por acompanhar e auxiliar no processo de
contratação do curso pré-vestibular. Ao tratar do mapeamento da juventude, Fernanda
apresenta-o novamente aos integrantes e abre espaço para sugestões e modificações.
Jeniffer sugere que seja incluído um campo aberto para que aqueles que o preencherem
possam apresentar sugestões de como o CONJUTO pode se aproximar mais da juventude,
bem como sugere questionar, no formulário, se essas pessoas frequentam os CJU’s e, se
sim, quais atividades realizam. Em seguida, Fernanda solicita que os conselheiros que
puderem auxiliem na divulgação da página do COMJUTO na rede social Instagram e
questiona se acham necessária a criação de uma página também na rede social Facebook,

a isto, Jennifer sugere que as divulgações do COMJUTO pelo Facebook podem ser feitas
pela página da Secretaria da Juventude visto que possui maior alcance de público. A
conselheira Mariana também se prontificou a auxiliar na divulgação das atividades através
das páginas da Prefeitura Municipal. Nos assuntos Gerais, o conselheiro Hallyson pergunta
à conselheira Jennifer se esta possui maiores informações a respeito da realização da
Conferencia Nacional de Juventude. Jennifer responde que até o momento não foram
divulgadas novas informações. Não havendo nada mais a relatar eu, Hallyson Lima, encerro
a presente ata.

