Ata nº 02/2021
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, realizou-se
reunião ordinária do Conselho Municipal da Juventude de Toledo (COMJUTO)
de forma virtual, por meio da plataforma “Google Meet”, contando com a
presença dos seguintes conselheiros: Fernanda Fetter, Hallyson Antônio Lima
dos Santos, Joel Jose Palma Junior, Mariana Matsuo, Jennifer Teixeira, Eliane
Leal e Carla Poltronieri Tania Kieling. A presidente do COMJUTO iniciou a
reunião apresentando os seguintes assuntos da pauta: A) Aprovação da ata
07/2020 e 01/2021; B) Alteração do calendário de reuniões ordinárias para 2021;
C)Deliberar sobre a substituição de Vice-Presidente do COMJUTO; D) Deliberar
sobre a composição da Comissão Permanente Técnica para Pesquisas e
estudos. E) Assuntos Gerais. A presidente Fernanda realizou a leitura das atas
a qual foram posteriormente aprovadas por todos. Com relação ao item B da
pauta fica deliberado para que se verifique qual horário será melhor para
realização das reuniões. Assim, deve-se sugerir no grupo para que se realize
toda última quinta-feira de cada mês e verificar qual período será melhor para a
maioria dos integrantes, optando pelo período da manhã ou da noite. Com
relação à substituição do cargo de vice-presidente, fica aprovado para que
Jennifer Teixeira assuma o cargo. Sobre a composição da Comissão
Permanente Técnica para Pesquisas e Estudos, os integrantes Fernanda, Joel
Junior e Hallyson se disponibilizam para compor a referida comissão. Ainda
sobre esta pauta, fica deliberado para que se tenha a participação de algum dos
integrantes que representa o Núcleo Regional de Educação, a conselheira Tânia
solicitou para que enviasse um ofício formalizando a necessidade de indicar um
membro suplente para representante do núcleo de educação no COMJUTO .
Nos assuntos gerais, Jennifer Teixeira relata que as atividades dos Centros de
Juventude estão suspensas temporariamente por conta do aumento expressivo
de casos de COVID19 e por orientações dos protocolos sanitários para
enfrentamento à pandemia. Quando a situação epidemiológica do município
estiver favorável, Jennifer relata que as atividades serão retomadas
gradativamente. Não havendo mais nenhum assunto a relatar, eu, Joel Jose
Palma Junior, encerro a presente ata.

