Ata nº 01/2018
Aos nove dias do mês de março de dois mil e dezoito realizou-se nas
dependências do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, reuniao
ordinária do Conselho Municipal da Juventude (COMJUTO), estiveram
presentes os seguintes conselheiros Jairo Luiz Cerbarro, Joel José Palma
Junior, Fernanda Fetter, Daniele Aline Deicke, Vandeir Luiz da Cunha e
Rodrigo Mateus Hansen para deliberar sobre os seguintes pontos de pauta: a)
Apreciação da Minuta de revisão da Lei 2.210/2015, que dispõe sobre a
reestruturação do Conselho Municipal da Juventude de Toledo COMJUTO. B)
Análise ao projeto Lei 09/2018 do poder executivo que altera a legislação que
dispõe sobre a estrutura de órgãos e cargos em comissão da administração
direta do Município de Toledo e define as respectivas atribuições específicas.
O presidente Jairo inicia a reunião apresentando o parecer juridico relacionado
à revisão da Lei 2.210/2015. O parecer do Departamento Juridico da Prefeitura
Municipal de Toledo relata que a eleição do novo mandato deste conselho deve
ocorrer independentemente da alteração da lei vigente deste conselho. Diante
desta situação, os conselheiros presentes decidiram por aguardar a alteração
da Lei 2.210/2015 que atualmente está na Comissão de Legislação e Redação
da Camara Municipal de Toledo. Logo após a alteração, será convocado o
Fórum da Juventude que terá como finalidade a eleição da nova diretoria do
COMJUTO. Em seguida, os membros deste conselho, discutem o segundo
item da pauta a qual refere-se ao projeto de LEI 09/2018 que trata da extinção
da Secretaria Municipal de Juventude em um Departamento integrando a
Secretaria Municipal de Assistência Social. O presidente Jairo, relata sobre a
reunião realizada com o prefeito para fins de esclarecimento deste projeto.
Jairo relata que o prefeito garantiu que não haverá interferência das políticas
publicas de juventude. No entanto, no entendimento dos conselheiros
presentes nesta reunião, haverá interferências na execução das políticas de
juventudes, pois de acordo com outras esferas executivas, as políticas publicas
estão ligadas diretamente com Secretarias de Juventude. Os presentes nesta
reunião votaram em relação ao projeto, sendo 4 votos contrários e 2
abstenções sendo uma delas a do presidente do conselho. Diante disso, os
membros decidiram por realizar uma reunião publica com a juventude de
Toledo com o objetivo da discussão e opinião publica sobre o projeto, com data
ainda a definir. Em seguida Jairo relata sobre Recurso do Paraná seguro que
ainda não está disponível para a secretaria juventude. Também relatou sobre a
previsão orçamentária para secretaria municipal de juventude em 2018 que
inicialmente seria de R$1.600.000,00 no entanto o orçamento final ficou em
R$1.296.000,00. Não havendo mais nada a relatar, eu, Joel Jose Palma Junior
encerro esta ata com minha assinatura e dos demais presentes neste
conselho.

Ata nº 02/2018
Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e dezoito realizou-se nas
dependências do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli, reunião
ordinária do Conselho Municipal da Juventude (COMJUTO), estiveram
presentes os seguintes conselheiros Jairo Luiz Cerbarro, Joel José Palma
Junior, Fernanda Fetter e Rodrigo Mateus Hansen. A convocação desta
reunião para deliberar sobre os seguintes pontos de pauta: a) Calendário de
Reuniões Ordinárias 2018. B) Atividades dos Centros da Juventude de Toledo;
C) Assuntos Gerais. Não foi deliberado sobre nenhum assuntos, pois a reunião
estava marcada para iniciar as 14h e não houve quórum. Não tendo mais nada
há relatar, eu, Joel Jose Palma Junior, encerro esta ata com assinatura dos
membros
que
estiveram
presentes
nesta
reunião.

Ata nº 03/2018
Aos onze dias do mês de maio de dois e dezoito nove realizou-se na sala de
reuniões do Gabinete do Prefeito, a reunião extraordinária conforme Edital de
Convocação publicado no dia 27 de abril de 2018..Estiveram presentes os
seguintes conselheiros Jairo Luiz Cerbarro, Joel José Palma Junior,Rodrigo
Mateus Hansen, para deliberar sobre os seguintes pontos de pauta: a)
Calendário de Reuniões Ordinárias 2018; b) Atividades dos Centros da
Juventude de Toledo; c) Assuntos Gerais. O presidente do COMJUTO, Jairo,
inicia a reunião apresentando o primeiro item da pauta sugerindo realizar as
reuniões sempre nas ultimas sextas-feiras as 14h. Os conselheiros aprovaram
em realizar reuniões alternando a sala de reuniões do gabinete com os
espaços dos Centros da Juventude. Assim, a reunião do próximo mês será no
Teatro Municipal. No mês de Julho será no gabinete; Agosto CJ Coopagro;
Setembro no Gabinete; Outubro no CJ Europa e Novembro no gabinete. Após
aprovação dessa agenda de reuniões, Jairo apresentou as atividades dos
Centros da Juventude (oficinas de danças, artes marciais, idiomas,
informáticas, relacionamento interpessoal, oficina de oratória entre outras).
Jairo, solicita que o COMJUTO possa estar sugerindo oficinas para realizar nos
Centros da Juventude. Dielson, sugeriu uma oficina de empreendedorismo.
Semana da juventude, será na ultima semana de setembro. Ideia de realizar
ações na semana da juventude. Oficinas, shows e etc. Comissão para organiza
a Semana da Juventude, Junior, Fernanda, Rodrigo. Ainda sobre as atividades,
Jairo relata sobre o termo de referencia de manutenção da faixada do Centro
da Juventude. Também ficou definido que neste mês será realizada a reunião
ordinária para definir as atividades da semana da juventude e Fórum da
Juventude. Ficou definido para que se peça retirada da proposta de alteração
da lei de conselho para que na próxima reunião ordinária do conselho seja
novamente discutido as alterações. Também nova comissão para organização
do Forum, sendo Fernanda Felter, Junior Palma, Jairo e Rodrigo. Informes
gerais
sobre
o
Forum
dos
ODS
no
dia
12
de
junho.

Ata nº 04/2018
Aos onze dias do mês de maio de dois e dezoito realizou-se na sala de
reuniões do Gabinete do Prefeito, a reunião extraordinária conforme Edital de
Convocação publicado no dia 27 de abril de 2018. Estiveram presentes nesta
reunião os seguintes conselheiros Jairo Luiz Cerbarro, Joel José Palma Junior,
Rodrigo Mateus Hansen, Dielson Kleber, Fernanda Fetter, Zelia Pereira,
Veridiane Ap. Martins, Oseias Soares dos Santos, Davi Sardo, Eduardo Timm
Batista e Cezar Ap. de Assis para deliberar sobre os seguintes pontos de
pauta: a) Calendário de Reuniões Ordinárias 2018; b) Atividades dos Centros
da Juventude de Toledo; c) Assuntos Gerais. O presidente do COMJUTO,
Jairo, inicia a reunião apresentando o primeiro item da pauta sugerindo realizar
as reuniões sempre nas ultimas sextas-feiras as 14h. Os conselheiros
aprovaram em realizar as reuniões alternando a sala de reuniões do gabinete
com os espaços dos Centros da Juventude e outros locais do município. Assim,
a reunião do próximo mês será no Teatro Municipal. No mês de Julho será no
gabinete; Agosto Centro Juventude Coopagro; Setembro no Gabinete; Outubro
no Centro Juventude do Europa e Novembro no gabinete. Após aprovação
dessa agenda de reuniões, Jairo apresentou as atividades dos Centros da
Juventude (oficinas de danças, artes marciais, idiomas, informáticas,
relacionamento interpessoal, oficina de oratória entre outras). Ainda sobre as
atividades, Jairo relata sobre o termo de referencia de manutenção da faixada
do Centro da Juventude. Também foi pedido ao COMJUTO sugestões de
oficinas para realizar nos Centros da Juventude. Dielson, sugeriu uma oficina
de empreendedorismo. Também foi abordado sobre a semana da juventude
que será realizada na última semana do mês de setembro. A proposta sugerida
pelo conselho foi em realizar ações durante toda semana. As oficinas, shows,
outras ações deverão ser organizadas pelo Departamento da Juventude em
parceria com este conselho. Para isso, foi criado uma Comissão para organizar
o evento. Essa comissão será composta pelos seguintes membros: Junior,
Fernanda Fetter, Rodrigo, Davi e Jairo. Também ficou definido que ainda neste
mês, será realizada a reunião da comissão para definir as atividades da
semana da juventude e Fórum da Juventude. O presidente Jairo, também
relatou sobre a situação do projeto de lei que trata da alteração da composição
deste conselho. O presidente, consultou os conselheiros sobre qual
posicionamento tomar, portanto, ficou definido por voto favorável dos
conselheiros para que se peça retirada da proposta de alteração da lei para
que na próxima reunião ordinária do conselho seja novamente discutido as
alterações. O presidente Jairo, abriu espaço para a informes gerais na qual
Dielson, convidou todos os conselheiros para participarem do Forum dos ODS
(Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) que será realizado no dia 12 de
junho. No evento ocorrerá o lançamento do Núcleo ODS Toledo bem como
apresentações de ações relacionadas aos ODS e campanha do município na
realização de ações nos setores públicos alinhados com os objetivos. Não

tendo mais nada a relatar, eu, Joel Jose Palma Junior, lavro esta ata, assinada
por mim e demais conselheiros presentes conforme lista de presença.

Ata nº 06/2018
Aos vinte e sete dias do mês de julho dois mil e dezoito realizou-se nas
dependências da sala de reuniões do Gabinete do Prefeito Municipal, a reunião
ordinária do Conselho Municipal da Juventude de Toledo (COMJUTO).
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes conselheiros: Jairo Luiz
Cerbarro, Rodrigo Hansen, Joel J. Palma Junior, Eduardo Timm, Fernanda
Fetter, Vandeir Luiz da Cunha, Zelia da Paz Pereira e convidados conforme
lista de presença. Os assuntos da pauta desta reunião foram: a)Fórum
Municipal da Juventude 2018; b) Semana da Juventude 2018; c) Assuntos
gerais. Jairo iniciou a reunião falando sobre a programação que a comissão da
semana da juventude está organizando. Ao apresentar as ações pre definidas,
foi sugerido que cada secretaria que compõem o COMJUTO poderão realizar
alguma ação durante a semana da juventude. Para isso, Jairo irá realizar
ofícios comunicando às secretarias da Semana da Juventude e por meio deste
solicitar a participação das secretarias. A principio, com os membros presentes
nesta reunião, já sugeriram que a Secretaria Municipal de Esportes poderá
realizar um passeio ciclístico no primeiro dia de atividades alusiva à abertura
das atividades da semana da juventude e também organização de um torneio
de futsal (feminino e masculino) entre os jovens que frequentam os centros de
juventude. A conselheira Zelia, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
sugeriu que poderiam organizar uma expedição em alguma área de
preservação do município. O conselheiro Junior, representante da Secretaria
Municipal de Saúde, sugeriu realizar uma oficina sobre saúde da juventude,
abordando temas de reprodução sexual, prevenção de doenças, bem como
possivelmente realização de testes rápidos para os jovens que quiserem. A
Secretaria de Comunicação, ficou responsável por realizar a divulgação dos
eventos da semana. A secretaria de Cultura poderá colaborar com a
disponibilização de equipamentos de som. Também relacionado à cultura, a
conselheira Fernanda Fetter estará organizando apresentações artísticas
(batalhas de raps, danças e etc). Outra proposta que os conselheiros também
sugeriram foi a realização de uma oficina em parceria com as cooperativas de
credito do município, para que as mesmas possam estar realizando alguma
ação com a temática do empreendedorismo para jovens. Assim, ficou definido
que o COMJUTO irá convidar as cooperativas para que possam participar
fazendo essa ação em algum dia durante a semana da juventude. Assim, nesta
reunião os conselheiros já realizaram a programação da Semana da
Juventude, ficando pre definido a programação da seguinte forma: Dia 22 –
Sábado Atividades Esportivas no CJU Europa pela manhã e tarde: Torneio de
Futsal Masculino, Torneio de Futsal Feminino, Torneio de Kung Fu, Torneio de
Natação. Dia 23 – Domingo Abertura – Parque Ecológico Diva Paim Barth,
sendo realizado passeio ciclístico (manhã), frente de honra, abertura oficial as
18h no Parque Ecológico Diva Paim Barth com apresentações culturais
(apresentações de dança, Fórum de dança, apresentações de musicas,

apresentações de luta e apresentações alunos do CJUS. Dia 24, segunda-feira,
CJU Coopagro recebe as atividades Gincanas/estudos. Dia 25 – Terça-feira, no
CJU Europa Recebe as atividades. Dia 26, Quarta-feira haverá Cine
Juventude, com local ainda definir. Dia 27 – Quinta-feira Fórum da Juventude
no CJU – Europa com Palestra Politicas da Juventude e escolha dos
conselheiros. Dia 28 Sexta-feira, haverá Expedição a definir local e horário pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Dia 29,- Sábado haverá arte Livre,
Evento de hip-hop, Show de Hip-Hop (Dança), oficina grafitagem e de Rap. E
por fim no dia 30 – Domingo Arte Livre e Campeonato de Skate/ BMX e
esportes radicais. Não havendo mais nada a relatar, lavro esta ata com minha
assinatura e dos demais presentes nesta reunião conforme assinaturas da lista
de presença.

