Ata nº 01/2019
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, realizou-se
no gabinete do prefeito, a reunião ordinária do Conselho Municipal da
Juventude de Toledo (COMJUTO), contando com a presença dos seguintes
conselheiros: Jairo Luiz Cerbarro, Rodrigo Hansen, Joel J. Palma Junior,
Fernanda Fetter, Cintia Regina Brun, Gabriel Souza da Silva, Hallyson Antonio
L. Santos, Isabela Cristina Rohden, Jennifer Thays C. Teixeira, Vandeir Luiza
da Cunha, Ana Paula Tomcezak e João Paula de Jesus como convidado. A
presidente do COMJUTO, Fernanda Fetter, iniciou a reunião apresentando os
seguintes assuntos da pauta: a)Leitura e aprovação da ata da reunião
ordinária do mês de dezembro de 2018; b) Prestação de contas de 2018; c)
Apresentação do Plano de Ação da Secretaria Municipal de Juventude para o
ano de 2019; d) Relato da Comissão do Curso Pré Vestibular; e) Composição
das Comissões: Comissão de Fiscalização e Comissão de Capacitação de
Conselheiros; f) Outros assuntos. Conforme primeiro item da pauta, a
presidente realizou a leitura da ata para apreciação e aprovação de todos. Em
seguida, Fernanda relatou sobre a reunião da Comissão do Curso Pré
Vestibular. Nesta reunião, a secretaria de juventude apresentou uma proposta
para realização do Curso Pre Vestibular para este ano. O objetivo foi verificar
qual seria a melhor forma de realização do curso. Foi apresentada à comissão
duas propostas. A primeira proposta com 300 horas/aulas e a segunda com
348 horas/aulas. Também foi apresentado a proposta consultiva para verificar a
viabilidade de realizar nos dois centros da juventude ou em apenas um. A
comissão em comum acordo, optou por realizar o cursinho em apenas um
centro da juventude, pois dessa forma seria intensificado a carga horária das
aulas, bem como podendo facilitar a viabilização do transporte coletivo para os
jovens que ingressarem no curso e também um espaço amplo e adequado,
neste caso sendo o Centro da Juventude do Jardim Europa para sediar o
curso. Na proposta, foi sugerido que as aulas fossem realizadas nas
segundas, terças e quartas no período noturno por um período aproximado de
5 meses de duração. Em seguida, Jairo apresentou a grade curricular do curso
no qual, ao todo serão 13 disciplinas contempladas: Filosofia, Sociologia,
História, Geografia, Inglês, Espanhol, Física, Química, Artes, Português,
Redação, Matemática e Biologia. Após apresentação da grade curricular, os
conselheiros sugeriram um aumento na carga horária da disciplina de
português, pois, na proposta a carga horária total apresentada é de 36/horas
aula sendo 8 horas para resolução de exercícios. A proposta dos conselheiros
foi de igualar a carga horária de português com a mesma de matemática.
Sendo assim, ficando 60 horas/aula em cada uma. O conselho também
concordou que 20% da carga horária de todas as disciplinas devem ser
destinadas para resolução de exercícios, bem como a garantia em edital de
licitação, descrevendo que as aulas devem conter metodologia de conteúdo

expositivo teórico e resoluções dos exercícios de vestibulares e das provas do
ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio). Neste curso, além dos alunos
matriculados no terceiro ano do ensino médio, poderão se inscrever alunos que
já concluíram o ensino médio, mas ainda não ingressaram no ensino superior.
Em relação às vagas, também foi relatado que cada colégio terá numero de
vagas disponíveis de acordo com a quantidade alunos matriculados, e caso
tenha mais alunos interessados do que o número de vagas disponíveis, será
usado critérios de seleção como: frequência escolar, desempenho do aluno e
renda familiar. Para facilitar o transporte para os jovens do curso pré vestibular,
será realizado um termo parceria entre a Prefeitura Municipal, o COMJUTO e a
Empresa Sorriso Toledo responsável pelo transporte coletivo no município.
Nessa parceria os jovens terão direito ao transporte gratuito durante todo
período do curso. Em relação ao item “b” da pauta, Jairo fez a prestação de
contas entregando um extrato demonstrativo de todos os gastos de 2018.
Importante ressaltar que a previsão orçamentária do ano de 2018 era de
R$1.296.00 no entanto, foram gastos R$1.335.000 e até o momento foi
liquidado R$1.169.000. Jairo também relata que foi recebido do Estado,
recursos livres no valor de R$595.000. Sendo que R$463.000 já foram
liquidados, incluindo neste valor a compra de um veiculo modelo VAN,
equipamentos para aulas de músicas, artes, esportes e informática. Os demais
R$131.000 serão usados em cursos e serviços, sendo que R$86.000 foram
licitados no mês passado contemplando um total de 17 cursos de qualificação
profissional. Jairo relata que os rendimentos dos R$595.000 foram em torno de
R$20.000 e então este valor será usado para compra de ar condicionado para
os dois centros de juventude. Ainda sobre a prestação de contas, Jairo
esclareceu duvidas sobre o valor referente obras que estava previsto no valor
de R$10.000 a qual não foi usado em obras, e então foi destinada para
suplementação de outras contas. Jairo também relata que a folha de
pagamento é em torno de 51% do orçamento anual. Em relação aos materiais
de limpeza e manutenção em geral foi esclarecido que é de responsabilidade
da empresa terceirizada para comprar e fornecer todos os serviços de
manutenção. Os conselheiros sugeriram que para a próxima reunião, a
prestação de contas seja realizada de forma mais simplificada, de forma que
descreva de uma forma geral os gastos por categorias. Continuando os
assuntos da pauta, Jairo prosseguiu a reunião apresentando o Plano de Ação
da Secretaria de Juventude para o ano de 2019. Neste plano, contempla a
continuidade do Programa Agente Cidadania, com a perspectiva de ter 20
jovens em cada centro de juventude; Aprimorar o Programa de Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Implantação de academia de
musculação no Centro da Juventude do Europa; Construção pista de esportes
radicais no Centro Juventude do Coopagro; Aumentar em 20% as matrículas
nos programas da Secretaria de Juventude; Financiamento para cobrir a
piscina do Centro Juventude do Coopagro. Para além dessas ações, outras
prioridades para 2019 será a descentralização das atividades dos centros da

juventude para as comunidades do interior do município; realização da Semana
da Juventude; aumentar os cursos de qualificação profissional; adotar o
Programa 3R’s (Reduzir, reciclar e reutilizar) nos centros da juventude; Criação
de um Prêmio para Jovem Destaque; Implantação de atividades para jovens
portadores de necessidades especiais em parceria com a Secretaria Municipal
de Saúde e Secretaria Municipal de Esporte. Outra ação importante, refere-se
às reuniões nos bairros com a juventude de Toledo. Nesta ação, já esta
programado três reuniões, sendo a primeira a ser realizada no dia 01 de
fevereiro no Jardim Panorama. A segunda reunião será realizada no dia 07 de
fevereiro na Vila Industrial e já a terceira reunião, será no sábado (09) no
auditório da Prefeitura Municipal de Toledo. Jairo também relata sobre oferta
de cursos para os jovens do interior de Vila Nova em parceria com o CIEE. Os
jovens escolheram os cursos de oratória, marketing pessoal, atendimento ao
publico e técnica de vendas. Para além desses cursos, também será ofertado
cursos artísticos e de informática. Continuando os assuntos da pauta, a
presidente formalizou os integrantes das comissões. A comissão de
Capacitação será integrada por Willian, Jheniffer, Fernanda, Halysson e
Junior. Á a comissão de Fiscalização será integrada por Jheniffer, Alisson,
Wandeir, Isabela e Fernanda. Para a Comissão da Conferência da Juventude,
a presidente Fernanda sugere que essa seja formada na próxima reunião, pois
esta sendo aguardada respostas sobre a realização das conferências em
outras estâncias governamentais. Outro assunto abordado foi relacionado à
organização de nível estadual para com as politicas de juventude e então
devido à unificação da secretaria estadual de juventude com outras secretarias,
ficou em comum acordo entre os conselheiros para que se faça uma nota de
repúdio ao Estado devido às reformas administrativas que de certa forma estão
prejudicando na execução e implementação das politicas publicas para a
juventude do estado. Nos assuntos gerais foi divulgado novo e-mail de contato
do COMJUTO: comjuto.toledo@gmail.com . Nada mais havendo a relatar, eu,
Joel Jose Palma Junior , encerro a presente ata, a qual será assinada por mim
e os demais presentes conforme lista de presença em anexo.

Ata nº 02/2019
Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e dezenove, realizou-se nas
dependências da UNIOESTE Toledo, a reunião ordinária do Conselho Municipal
da Juventude de Toledo (COMJUTO) contando com a presença dos seguintes
conselheiros: Fernanda Fetter, Jairo Luiz Cerbarro, Joel J. Palma Junior, Jennifer
Thays C. Teixeira, Ana Paula Tomczak, Willian da Silva Mendes, Hallyson
Antônio Lima dos Santos e Gabriel Souza da Silva. A presidente do COMJUTO,
Fernanda Fetter, iniciou a reunião apresentando os seguintes assuntos da pauta:
a)Comissão para Conferência da Juventude; b) Feira de profissões para jovens;
c) Semana da Juventude; d) Prestação de contas da SMJ 2018; e) Relato sobre
SCFV nos CJUs; f) Assuntos Gerais. A presidente, Fernanda Fetter iniciou a
reunião fazendo a leitura da ata da última reunião. A ata foi aprovada com
ressalva sendo necessário correções para posterior aprovação. Em seguida, o
conselheiro Jairo falou sobre a nota de repúdio que foi comentada na última
reunião. Jairo explana que ele fará uma visita junto às políticas da juventude do
Governo do Estado com o objetivo de saber a atual situação, diante disso,
novamente ficou em comum acordo entres os membros que não será escrito
este documento neste momento. Jairo também sugere mandar um email a para
o Departamento de Políticas Nacionais de Juventude com intuito de obtermos
informações sobre a atual situação da Política Nacional. Em seguida, a
presidente Fernanda falou sobre a Comissão da Conferência da Juventude.
Fernanda destacou a importância da realização da conferência neste ano,
considerando que Toledo tem dois centros da juventude, Conselho de Juventude
atuante e a sinalização de um recurso financeiro para implementação das
políticas municipais, se faz necessário realizarmos a conferência com objetivo
principalmente de atender a demanda da juventude de Toledo. Iniciar as pré
conferências no mês de agosto e a conferência a princípio, será realizado no dia
19 de Outubro de 2019. A comissão será integrada pelos seguintes membros:
Jennifer, Junior, Jairo, Hallyson, Fernanda e Gabriel. Continuando com os
assuntos da pauta, o integrante Gabriel relatou sobre a ideia de se realizar uma
feira de profissões para alunos do ensino médio que poderia ser promovido pela
secretaria da juventude em parceria com o Conselho da Juventude. Em relação
a esse tema, vários conselheiros relataram que atualmente já existe esse tipo de
feira realizada pelas universidades. Nesse sentido, foi relatado sobre a Feira de
Cursos que foi organizada no ano passado, no Centro de Eventos da Vila
Pioneira, promovido por um comitê que envolve as universidades. Portanto, o
conselho entrou em comum acordo que para este ano de 2019, a Secretaria
Municipal de Juventude fará uma parceria com esse comitê, a fim de
proporcionar o espaço dos Centros da Juventude para a realização da feira. A
integrante Ana Paula também sugeriu para que nessa feira seja exposto os
cursos técnicos disponíveis no nível de pós médio ofertado pela Secretaria
Estadual de Educação. O próximo assunto da pauta referente a semana da

juventude, foi relatado que será realizado na última semana de setembro, no
qual, Jairo sugere que a feira de cursos possa ser realizado nessa mesma
semana. Jairo ainda relata que a secretaria de juventude já está realizando
contatos com promotores de eventos, pois este ano está sendo planejado a
realização de um show de nível nacional a ser realizado na semana da
juventude. Continuando com os assuntos da pauta e conforme foi solicitado pelo
conselho, Jairo trouxe demonstrativo detalhado por categorias das contas da
juventude referente ao ano de 2018. Jairo esclarece que para além desse
demonstrativo, também foi apresentado extrato referente a licitação realizada
nesse primeiro trimestre de 2019 no qual, já foram licitadas dezessete cursos
no valor montante de R$86.000,00. E também sendo providenciada a licitação
do cursinho pré-vestibular. Em relação ao item “Relato sobre SCFV nos CJUs”
da pauta, Jairo relata que existe uma meta de 40 adolescentes que façam parte
dos serviços de convivência em cada centro de juventude. Cerca de 60% desta
meta já foi atingida e estão trabalhando para que todos os adolescentes deste
serviço possam ser cadastrados. Os adolescentes frequentam o centro da
juventude mais que duas vezes por semana. Foi relatado sobre a dificuldade
recursos humanas para melhor acompanhamento deste serviço. Jairo relata a
falta de uma Assistente Social,bem como assistentes administrativos para
auxiliar na rotina de trabalho dos centros de juventude. Nos assuntos gerais,
Jennifer indagou sobre o período que será realizado as aulas do cursinho prévestibular. Com objetivo de verificar qual turno é mais viável para realizar o curso
visando atender grande maioria dos alunos do ensino médio. Nesse sentido,
Jairo relata que na próxima sexta-feira (29) será realizada uma reunião com os
diretores dos colégios estaduais tendo como objetivo debater sobre o cursinho.
Abordando principalmente em qual turno será mais viável e ter melhor
aproveitamento das vagas ofertadas. Também foi relatado que a proposta do
cursinho será apresentada ao Governo do Estado para que se possa implantar
em nível de estado o referido curso. Não havendo mais nenhum assunto a
relatar, eu, Joel Jose Palma Junior, encerro a presente ata, a qual será assinada
por mim e os demais presentes conforme lista de presença em anexo.

Ata nº 03/2019
Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e dezenove, realizou-se nas
dependências do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli Jd. Europa Toledo, a reunião ordinária do Conselho Municipal da Juventude de Toledo
(COMJUTO) contando com a presença dos seguintes conselheiros: Fernanda
Fetter, Jairo Luiz Cerbarro, Joel J. Palma Junior, Jennifer Thays C. Teixeira, Ana
Paula Tomczak, Willian da Silva Mendes, Hallyson Antônio Lima dos Santos,
Dielson Kleber Pikcler, Cínthia Regina Brun e Jessica de Oliveira. A presidente
do COMJUTO, Fernanda Fetter, iniciou a reunião apresentando os seguintes
assuntos da pauta: a)Alteração do calendário de reuniões ordinárias; b) Relato
da Secretária sobre Curso Pré-Vestibular; c)Esclarecimentos sobre a resolução
11 de 10 de abril de 2019 do CMAS; D) Assuntos Gerais; Em seguida, a
presidente fez a leitura da ata da última reunião. A ata foi aprovada com ressalva
sendo necessárias correções para posterior aprovação. Em seguida, foi
discutido sobre o primeiro item da pauta no qual se refere à alteração do
calendário de reuniões ordinárias do COMJUTO. A proposta aconselhada pela
presidente é que as reuniões possam iniciar as 17h30 e que sejam realizadas
em apenas um local. Diante o exposto, os conselheiros aprovaram que o horário
da reunião seja alterado, bem como, o local das reuniões seja o Centro da
Juventude Marcio Antonio Bombardelli, do Jardim Europa. Em seguida, tendo
como segundo item da pauta, relato sobre o curso do Pré Vestibular, o Secretário
da Juventude expôs que a previsão de início do curso será no dia 27 de maio e
que as aulas serão de segunda a quarta feira com início às 18h50 e término às
22h30 com intervalo de 20 minutos. Também ressaltou a parceria com a
empresa Sorriso de Toledo que fará o transporte gratuito para os alunos do
curso. Para além disso, Jairo relatou que foi realizada uma pesquisa em todos
os colégios com objetivo de saber o interesse dos alunos em fazer o curso, e
como resultado, houve cerca de 320 alunos interessados. Diante desse número,
Jairo refere que cada colégio faria a seleção dos alunos interessados, conforme
número de vagas disponibilizadas para cada colégio e que como critério de
seleção foi usado assiduidade e em alguns colégios fariam sorteio. Também
mencionou que já existe uma lista de espera. Ademais, Jairo expõe que já foi
realizado sete reuniões nos colégios, no qual, os pais dos alunos que farão o
cursinho foram convocados para que a Secretaria de Juventude pudesse
explicar a metodologia do curso, bem como a importância da assiduidade dos
alunos até o término do curso. Muitos alunos que estão no segundo ano do
ensino médio também manifestaram interesse. Por isso, Jairo reforça que levará
essa proposta do cursinho pré vestibular para o Governo do Estado para que se
possível possa ser ofertado até duas turmas por ano. Jairo destaca que neste
ano, o curso irá ter 320 horas, sendo um aumento de 100 horas em relação a
última edição do curso em 2017. Em relação aos alunos contemplados nesse
curso, e considerando a fila de espera, a conselheira Cinthia questionou sobre

quais são os critérios que irão garantir a vaga do aluno durante o cursinho. Diante
do questionamento, Jairo esclarece que os alunos que tiverem três faltas
consecutivas sem justificativa, automaticamente irão perder a vaga e então será
chamado o próximo aluno da fila de espera do colégio no qual este aluno
pertence. O secretário também informou que as matrículas para os alunos que
já terminaram o ensino médio irão iniciar a partir do dia 02 de maio de 2019. Em
seguida, o conselheiro Junior questiona em relação ao critério de sorteio,
relatando que conforme estabelecido em reuniões anteriores e previsto no edital
do curso, a seleção dos alunos se daria por meio de assiduidade escolar, média
escolar e renda familiar. Diante do questionamento, Jairo esclarece que
realmente os critérios estabelecidos são esses e que foi orientado a todos os
colégios que devem fazer a inscrição seguindo os critérios. Diante dessa
situação, ficou em comum acordo entre os membros do conselho que não deve
ser realizado sorteio e que se respeitem os critérios para o preenchimento das
vagas. Para isso, foi sugerido pelo conselheiro Dielson, que se crie uma ficha de
inscrição padrão do colégio e seja encaminhada para preencherem os dados
pessoais dos alunos e que seja relatado quais foram os critérios atribuídos aos
alunos que ocuparem as vagas. Essa ficha deverá ser encaminhada para a
secretaria que então em parceria com este conselho deverão fazer a fiscalização
das inscrições, tendo como prioridade identificar se de fato os critérios estão
sendo respeitados buscando assim isonomia entre todos os inscritos no
cursinho. Caso ocorra o envio de alguma inscrição que conste que foi feito
sorteio, será indeferido e recomendado novamente que siga os critérios
estabelecidos. Ao encerrar este assunto, Jairo deu continuidade ao item C da
pauta “Esclarecimentos sobre a resolução 11 de 10 de abril de 2019 do CMAS”.
Foi relatado que a Secretaria de Juventude recebeu um recurso do Programa
Paraná Seguro do Governo do Estado. O valor de R$200mil foi recebido em
Julho de 2018 para implantação do serviço de convivência nos dois centros da
juventude, tendo como objetivo atender 80 jovens com idade entre 15 a 24 anos,
sendo cadastrados 40 em cada centro de juventude. O recurso advindo do
estado compreende a três eixos de atendimento no qual seria o próprio serviço
de convivência, o Programa Agente de Cidadania com previsão de 20 jovens
cadastrados em cada centro da juventude e outro eixo se refere à adolescentes
e jovens inseridos nas demais atividades do centro da juventude, tendo como
meta neste último eixo, cadastrar 200 participantes. Em seguida, Jairo refere que
no segundo semestre de 2018 foram cadastrados 48 jovens no programa de
Agentes de Cidadania. Já no eixo dos jovens inseridos no centros da juventude
foram cadastrados 564 e no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos
foram cadastrados apenas 23 adolescentes. Justifica-se que devido recurso ter
vindo em julho e então só havia 90 dias para execução do programa, bem como,
a falta de funcionários na secretaria de juventude também dificultou o processo
de implantação desse serviço. Jairo relata que a próxima prestação de contas
deste serviço está prevista para ocorrer em meados de agosto deste ano, por
isso, ainda tem o primeiro semestre para que se atinja a meta estabelecida. A

conselheira Cinthia também esclarece que o programa Serviço de Convivência
ocorre preferencialmente em cidades próximas a fronteiras e que estabelece
critérios para cadastrar os adolescentes, ou seja, pode participar somente
adolescentes que estejam cadastrados no Cadastro Único e que estejam
expostos a riscos e em vulnerabilidade social. Diante dos critérios e das
dificuldades relatadas para atingir as metas, o Conselho de Assistência Social
aprovou com ressalvas o relatório desse programa e então foi estabelecido um
plano de providências para que a Secretaria de Juventude possa atingir a meta.
Também foi esclarecido que se caso não seja atingido a meta, o município corre
o risco de devolver o recurso ao Governo do Estado. Em seguida, nos assuntos
gerais, foi relatado sobre a feira de cursos. Jairo menciona que esteve em
contato com a Edna da Secretaria de Educação no qual foi informado que ainda
não tem data definida para realização da feira e que neste ano será
exclusivamente responsabilidade das universidades organizarem a feira. No
entanto, será realizada reunião para organização e então a Edna irá comunicar
o Jairo para participar e colaborar ofertando o espaço dos centros da juventude
para realização da feira. Não havendo mais nenhum assunto a relatar, eu, Joel
Jose Palma Junior, encerro a presente ata, a qual será assinada por mim e os
demais presentes conforme lista de presença em anexo.

Ata nº 04/2019
Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e dezenove, realizou-se nas
dependências do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli no Jardim
Europa, a reunião ordinária do Conselho Municipal da Juventude de Toledo
(COMJUTO) contando com a presença dos seguintes conselheiros: Fernanda
Fetter, Jairo Luiz Cerbarro, Joel J. Palma Junior, Jennifer Thays C. Teixeira,
Ana Paula Tomczak, Hallyson Antônio Lima dos Santos, Rodrigo Hansen,
Gabriel Souza da Silva. A presidente do COMJUTO, Fernanda Fetter, iniciou a
reunião apresentando os seguintes assuntos da pauta: A) apreciação da Ata
03/2019; B) Relato da Secretaria de Apoio a Juventude sobre o Curso PréVestibular; C) Relato da Secretaria de Apoio a Juventude sobre as matrícula do
SCFV; D) Assuntos Gerais; Em seguida, o secretário geral do COMJUTO fez a
leitura da Ata 03/2019 no qual foi apreciada com ressalvas sendo necessárias
correções para posterior aprovação. Logo após a leitura da ata, o secretario da
juventude relatou sobre as inscrições do cursinho pré-vestibular, no qual,
informou que os colégios mandaram a ficha de inscrição conforme foi sugerido
na ultima reunião e que de acordo com os dados cadastrados, todos os
colégios seguiram os critérios estabelecidos para realizar as inscrições dos
alunos. Até o momento estão inscritos 182 alunos, falta apenas um colégio
fazer inscrição de oito alunos que possivelmente deve ocorrer na data de hoje,
pois será o primeiro dia de aula. Jairo também trouxe ao conselho informações
sobre políticas de juventude com o intuito de esclarecer sobre um dos critérios
do curso pré vestibular, se referindo ao critério de renda per capita. Jairo
menciona que nas políticas de juventude em sua grande maioria, a renda não é
usada como critério, sugerindo então para que nos próximos anos seja revisto
esse critério. Em face dessa explanação, a conselheira Jennifer esclarece que
o critério de renda surgiu nas propostas da última conferência de juventude, no
qual tinha como objetivo específico garantir que jovens que não tenham
condições financeiras de fazer um cursinho particular, pudessem ter acesso por
meio das políticas de juventude. Em seguida, a presidente Fernanda
mencionou sobre o parecer que o conselho deverá fazer em relação ao
cursinho pré-vestibular, no qual, deverá ser apresentado na próxima reunião do
conselho para apreciação e aprovação dos conselheiros. Dando continuidade
aos assuntos da pauta, Jairo relata em relação ao Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vinculos, mencionando que no Centro da Juventude do
Jardim Europa já conseguiu cadastrar todos os jovens e que no Centro da
Juventude do Jardim Coopagro até o momento foram cadastrados 25 jovens.
Lembrando que a meta para este serviço é cadastrar 40 jovens em cada centro
de juventude. Jairo relata que no próximo dia 31 haverá uma reunião com a
equipe que trabalha no Centro da Juventude do Coopagro com a intenção de
rever as ações que estão sendo realizadas, visando melhorar o atendimento e
cadastrar mais jovens para participar das atividades do serviço. Para finalizar a

pauta da reunião, nos assuntos gerais, a presidente falou sobre a capacitação
que está sendo organizada para todos os conselheiros, no qual, foi convidada a
Silvana Santos, presidente do Conselho de Cultura para que possa explanar
sobre a importância do conselho visando contribuir nas políticas publicas
executadas pelo município. Essa capacitação ficou agendada para o dia 11 de
Junho de 2019 as 08h30 no Centro da Juventude do Jardim Europa e todos os
membros titulares e suplentes serão convocados. Neste mesmo dia ficou
decidido que será realizado reunião com a comissão de estudos para que
possa elaborar o parecer sobre o Cursinho Pré-Vestibular. Ainda nos assuntos
gerais, foram verificadas as instituições que não estão comparecendo nas
reuniões do conselho. Diante dessa verificação, será enviado um oficio
solicitando a substituição dos representantes titulares e suplentes dos
seguintes segmentos: Movimento Estudantil Universitário e Entidades e Clubes
de Serviço. A presidente também comunicou que fez protocolo solicitando para
secretaria municipal da educação informações sobre a feira de profissões. O
conselheiro Junior fez convite aos membros do conselho para participarem do
“I Seminário Regional da Saúde do Adolescente: Integralidade e Prevenção de
Autolesões/Automutilações” que será realizado no próximo dia 31 de Maio as
08h no auditório da UNIPAR. Ainda nos assuntos gerais, a conselheira Jennifer
mencionou se haveria a necessidade deste conselho aprovar a LDO que será
apresentada em audiência pública. Em resposta a esse questionamento, Jairo
expões que será verificado a necessidade de aprovação e posteriormente irá
comunicar aos membros do conselho. Não havendo mais nenhum assunto a
relatar, eu, Joel Jose Palma Junior, encerro a presente ata, a qual será
assinada por mim e os demais presentes conforme lista de presença em
anexo.

Ata nº 05/2019
Aos dois dias do mês de julho de dois mil e dezenove, realizou-se nas
dependências do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli no Jardim
Europa, a reunião extraordinária do Conselho Municipal da Juventude de Toledo
(COMJUTO) contando com a presença dos seguintes conselheiros: Fernanda
Fetter, Jairo Luiz Cerbarro, Joel J. Palma Junior, Valtair Alves de Moura, Jennifer
Thays C. Teixeira, Vandeir Luiz da Cunha, Isabela Olsen, Jessica de Oliveira,
Hallison Ântonio de Lima dos Santos, Ana Paula Tomczak, Apresidente do
COMJUTO, Fernanda Fetter, iniciou a reunião apresentando os seguintes
assuntos da pauta: A) Deliberar sobre a Lei das Diretrizes Orçamentárias – LDO
2020; B) Assuntos gerais. A presidente inicia a reunião oportunizando ao Jairo,
secretário da juventude para apresentar todas as ações da referida secretaria.
Após leitura de todas as ações (conforme documento em anexo) os conselheiros
deliberaram pela aprovação das ações que estão contempladas na LDO 2020
referente a secretaria de juventude. Não havendo mais nenhum assunto a
relatar, eu, Joel Jose Palma Junior, encerro a presente ata, a qual será assinada
por mim e os demais presentes conforme lista de presença em anexo.

Ata nº 06/2019
Aos dois dias do mês de jullho de dois mil e dezenove, realizou-se nas
dependências do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli no Jardim
Europa, a reunião extrordinária do Conselho Municipal da Juventude de Toledo
(COMJUTO) contando com a presença dos seguintes conselheiros: Fernanda
Fetter, Jairo Luiz Cerbarro, Joel J. Palma Junior, Jennifer Thays C. Teixeira,
Ana Paula Tomczak, Hallyson Antônio Lima dos Santos, Vandeir Luiz da
Cunha, A presidente do COMJUTO, Fernanda Fetter, iniciou a reunião
apresentando os seguintes assuntos da pauta: A) apreciação da Ata 04/2019;
B) Relato da Comissão Técnica para organização da conferência de juventude;
C) Relato da Secretária de Apoio a Juventude sobre matrículas do SCFV;
D)Assuntos gerais.
Para iniciar a reunião, Junior, secretario geral do
COMJUTO leu a ata 04/2019 no qual foi aprovada após ser realizado
alterações necessárias. Em seguida, a presidente Fernanda Fetter iniciou o
relato da Comissão Técnica para organização da conferência de juventude.
Fernanda relata que a comissão reuniu-se no dia onze de junho e que já pré
estabeleceram as datas para realizar as pré-conferências da juventude que
serão realizadas na seguintes datas e locais: No dia 01/08/19 no Centro da
Juventude do Jardim Europa; No dia 06/08/19 no Centro de Eventos da Vila
Pioneira; No dia 08/08/19 no Jardim Panorama; No dia 13/08/19 no Centro da
Juventude do Jardim Coopagro e no dia 15/08/19 no Distrito de Novo Sarandi.
Para as conferências livres, a comissão optou por realizar entre os dias
17/08/19 à 07/09/2019. Para este ano, visando ter maior acessibilidade e
participação dos jovens, a comissão sugere que seja realizado uma
Conferência Digital, no qual os jovens poderiam acessar e enviar suas
propostas por meio do preenchimento de um formulário online. Todas as
conferências serão realizadas das 08h as 10h30 da manhã e se faz necessário
ressaltar que todos os membros deste conselho devem participar na realização
das pré conferências. Em seguida foi apresentando três propostas para que o
conselho aprove o tema da conferência, tendo em vista, que neste ano não
haverá conferência estadual e nem federal. Por isso, o conselho deve
estabelecer um tema para que possa ser trabalhado o conteúdo norteador para
a conferência. Diante várias sugestões e discussões do tema, a presidente do
conselho apresentou as seguintes propostas para votação: “Protagonismo
Juvenil” “Empoderamento Juvenil” e “Protagonismo e garantia de direitos”, no
qual, ficou aprovado por unanimidade o tema “Protagonismo e Garantia de
Direitos”. Em seguida, a presidente menciona que tem contato de um
palestrante que faz parte da CUFA PR (Central Única das Favelas) que realiza
diversas palestras com o tema escolhido para a conferência. Também foi
mencionado sobre outros assuntos, como por exemplo, educação financeira,
jovens e o mercado de trabalho. Dando continuidade aos assuntos da pauta, o
Secretario da Juventude relata que até o momento foram cadastrados 26

jovens no Serviço de Convivência e Fortalecimentos de vínculos no Centro da
Juventude do Jardim Coopagro. O diretor Valtair também relata que foi
realizado busca ativa no colégio do Jardim Coopagro com o objetivo de
divulgar o serviço para possibilitar o cadastramento de mais joves. Para além
disso, foi relatado que apartir do me de agosto haverá no no Centro da
Juventude do Jardim Coopagro cursos de segunda a quinta-feira no período da
noite. No assuntos gerais, foi relato sobre o encontro de formação que foi
realizado pela Dra Silvana Santos no dia 11 de junho tendo como objetivo
fomentar sobre a função dos conselheiros bem como sobre a atuação do
COMJUTO na garantia da execução das políticas públicas de juventude. O
conselheiro Jairo sugeriu que esses encontros de formações seja realizada
com mais frequência. Nesse sentido o conselheiro Hallyson também já sugeriu
que seja realizado em encontro que aborde o tema sociolinguísticas, ou seja,
uma formação que trabalhe com os jovens sobre o componente social da fala.
Para finalizar a reunião a presidente Fernanda leu o parecer técnico no qual, o
COMJUTO deverá aprovar o formato do Cursinho Pré Vestibular oferecido pela
Secretaria Municipal de Juventude. Para além disso, Fernanda fez um convite
para o evento que irá ocorrer no sábado (06/07) no Centro da Juventude do
Jardim Europa. O evento será uma audição para abranger novo público para
participar do grupo de danças urbanas. A conselheira Isabela Olsen, também
aproveita para convidar os conselheiros para participarem no “Arraiá do CEU”
que será realizado no dia 13/07 nas dependências do CEU (Centro de Artes e
Esportes Unificados). Não havendo mais nenhum assunto a relatar, eu, Joel
Jose Palma Junior, encerro a presente ata, a qual será assinada por mim e os
demais presentes conforme lista de presença em anexo.

Ata nº 07/2019
Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e dezenove, realizou-se nas
dependências do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli no Jardim
Europa, a reunião ordinária do Conselho Municipal da Juventude de Toledo
(COMJUTO) contando com a presença dos seguintes conselheiros: Fernanda
Fetter, Jairo Luiz Cerbarro, Joel J. Palma Junior, Jennifer Thays C. Teixeira,
Hallyson Antônio Lima dos Santos, Isabela Olsen,Tania Kieling, Valtair Alves de
Moura, Michel Souza, Willian Mendes. A presidente do COMJUTO, Fernanda
Fetter, iniciou a reunião apresentando os seguintes assuntos da pauta: A)
apreciação da ata 05; b) relato da comissão técnica para organização da
conferência de juventude; c) aprovação do regulamento da IV Conferência
Municipal Democrática de Juventude; d) relato da secretaria de apoio a
juventude sobre matrículas do scfv no Centro da juventude Mariana Von Borstel;
e) assuntos gerais. Para iniciar a reunião, Joel J. PalmaJunior, secretário geral
do COMJUTO leu a ata 06/2019 no qual foi aprovada após ser realizado
alterações necessárias. Em seguida, a presidente Fernanda Fetter iniciou o
relato da Comissão Técnica para organização da conferência de juventude
informando a todos que o regulamento para IV Conferência Municipal
Democrática de Juventude está pronto e que nesta reunião precisa ser aprovado
pelos conselheiros. Após a leitura do regulamento, os conselheiros sugeriram
que incluísse no documento que não poderá ser delegado na IV Conferência,
participantes que tenham idade superior a 29 anos, exceto para conselheiros
que já integram a atual gestão do COMJUTO. Para além disso, também foi
solicitado que seja acrescentado o tema “Saúde Mental” em um dos eixos
temáticos. Após essas considerações, o conselho aprovou o regulamento para
publicação. Em seguida, Jairo, secretário da Juventude relatou sobre o cadastro
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) no centro da
Juventude Mariana Von Borstel. Jairo menciona que nos últimos 30 dias foram
cadastrados apenas dois jovens. Portanto, atualmente o SCFV do Centro da
Juventude do Jardim Coopagro conta com 28 jovens cadastrados. O secretário
aproveitou para relatar que até o mês de junho havia 1177 adolescentes jovens
cadastrados nas atividades proporcionadas nos Centros de Juventude. Para
além dessas informações, Jairo informou que o prazo para apresentação dos
resultados mediante ao Plano de Providência para com o Serviço de Convivência
deverá ser apresentado no próximo mês. Em seguida, nos assuntos gerais, foi
apresentado o ofício Nº033 da Secretaria de Comunicação no qual se refere ao
material de divulgação da IV Conferência Municipal Democrática de Juventude.
Todos os conselheiros presentes analisaram o material e sugeriram alterações,
como por exemplo, a inclusão da logo do COMJUTO e alterações de horários.
Em seguida, o conselheiro Junior relatou sobre a alteração das pré-conferências.
Em análise a atual situação para melhor organização das pré-conferências, Joel
J. Palma Junior explicou que a comissão decidiu fazer apenas quatro pré

conferências. Dessa forma, a pré conferência que seria realizada no Centro de
Eventos da Vila Pioneira, não irá ocorrer mais. Assim, os jovens dessa região
serão mobilizados para que participem da pré-conferência que irá ocorrer no
Centro da Juventude do Jardim Europa no dia 06/08 ou também poderão
participar na Pré conferência do Jardim Panorama no dia 08/08. Além disso, Joel
J. Palma Junior relatou que pensando no tema meio ambiente no qual é um dos
eixos temáticos das pré-conferência, a comissão optou por não fazer pastinhas
para entregar no dia da Conferência. Também ficou definido que não serão
disponibilizados copos descartáveis no dia do evento. Todas essas escolhas
foram impulsionadas pelo fato de colocar em prática boas práticas de
sustentabilidade. Também foi solicitado a participação de todos os conselheiros
para ajudar a comissão durante as pré-conferências. Ainda referente ao assunto
das pré-conferências, o secretário Jairo sugeriu que se faça uma conferência
livre com os alunos do Cursinho Pré Vestibular. A presidente Fernanda encerra
a reunião ressaltando a colaboração de todos na divulgação da IV Conferência.
Não havendo mais nenhum assunto a relatar, eu, Joel Jose Palma Junior,
encerro a presente ata, a qual será assinada por mim e os demais presentes
conforme lista de presença em anexo.

Ata nº 08/2019
Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, realizou-se nas
dependências do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli no Jardim
Europa, a reunião ordinária do Conselho Municipal da Juventude de Toledo
(COMJUTO) contando com a presença dos seguintes conselheiros: Fernanda
Fetter, Jairo Luiz Cerbarro, Joel J. Palma Junior, Jennifer Thays C. Teixeira,
Hallyson Antônio Lima dos Santos, Cintia Regina Brum, Ana Paula Tomczak,
Gabriel Souza da Silva, Vandeir Luiz da Cunha. A presidente do COMJUTO,
Fernanda Fetter, iniciou a reunião apresentando os seguintes assuntos da
pauta: A) Aprovação da ata 06/2019 e 07/2019; B) Relato da Comissão Técnica
para organização da Conferência de Juventude; C) Aprovação do Parecer
01/2019; D) Relato da Secretaria de Apoio a Juventude sobre as matrículas do
SCFV no Centro da Juventude Mariana Von Borstel; E) Relato da Secretaria de
Apoio a Juventude sobre a semana da Juventude; F) Assuntos Gerais. A
reunião iniciou com a aprovação da ata 06/2019 e a ata 07/2019 se faz
necessário alterações sendo assim devendo ser aprovada na próxima reunião.
Em seguida, conforme item B da pauta, os integrantes da Comissão Técnica
para organização da Conferência Democrática de Juventude bem como outros
conselheiros realizaram relato de como foi as pré conferências. Nesse sentido
os conselheiros expuseram a relevância do diálogo com a juventude, pois por
meio desses encontros foi possível fazer uma análise das situações e
condições que os jovens estão vivendo nos espaços que estão inseridos.
Muitos conselheiros relataram sobre que grande maioria dos jovens relataram
dificuldades relacionada ao ensino estadual, referindo aos professores que
estão tendo má conduta em sala de aula. Para além disso, em grande maioria
dos encontros ficou nítido a necessidade dos jovens em ter um serviço de
apoio psicológico. Além desses relatos, a conselheira Jennifer menciona sobre
situação peculiar no qual, alunos lhe informaram sobre comportamento de um
professor do Colégio Estadual do Jardim Europa, no qual adota como conduta
em sala o ato de fazer oração antes do início de cada aula bem como proíbe
que os alunos tenham contato físico durante as aulas. Diante esta situação,
será comunicado ao núcleo regional de educação para que possa tomar as
providências necessárias. Ademais, foi relatado como foi a condução dos
trabalhos em grupos para a elaboração das propostas para a conferência.
Dando continuidade aos assuntos da pauta, a presidente Fernanda Fetter leu o
parecer 01/2019 referente ao Curso Pré Vestibular realizado pela secretaria
municipal da juventude. É importante ressaltar que este parecer já havia sido
aprovado pelo COMJUTO em reunião que antecedeu o início do curso e que
nesta reunião está sendo apresentado o documento oficial do referido parecer.
A presidente Fernanda, continuou os assuntos da pauta relatando sobre
matrículas do SCFV no Centro da Juventude Mariana Von Borstel. Fernanda
menciona que o Jairo (secretário da juventude) informou que no Centro da

Juventude Mariana Von Borstel passaram 40 adolescentes, porém apenas 30
adolescentes estão participando ativamente no serviço de convivência. Já
Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli está com 43 adolescentes
ativos no serviço. Nos assuntos gerais, Fernanda menciona que recebeu
declarações justificando a ausência do conselheiro Gabriel Souza nas reuniões
anteriores. A conselheira Ana Paula sugeriu que a Comissão do Curso Pré
Vestibular aplique um formulário de avaliação para os alunos que fazem o
Curso Pré Vestibular com o objetivo de estabelecer uma melhor forma de
fiscalização e monitoramente do referido curso. Ainda nos assuntos gerais, foi
mencionado sobre a convocação da Conferência Nacional de Juventude que
foi publicada no dia 16 de Agosto de 2019. Nesse sentido, o COMJUTO irá
aguardar mais informações sobre como ocorrerá a realização desta
conferência, bem como a publicação do documento norteador do evento para
então verificar a possibilidade de eleger representantes da Conferência
municipal para poder participar da conferência nacional. Não havendo mais
nenhum assunto a relatar, eu, Joel Jose Palma Junior, encerro a presente ata,
a qual será assinada por mim e os demais presentes conforme lista de
presença em anexo.

Ata nº 09/2019
Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, realizou-se nas
dependências do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli no Jardim
Europa, a reunião ordinária do Conselho Municipal da Juventude de Toledo
(COMJUTO) contando com a presença dos seguintes conselheiros: Fernanda
Fetter, Jairo Luiz Cerbarro, Joel J. Palma Junior, Jennifer Thays C. Teixeira,
Hallyson Antônio Lima dos Santos, Isabela Olsen, Valtair Alves de Moura, Tania
Kieling, Vandeir Luiz da Cunha, Willian Mendes, Jéssica de Oliveira, tendo como
ponto de pauta A)Aprovação da ata 07/2019 e 08/2019; B) Esclarecimento da
Secretaria de Apoio a Juventude sobre a resolução nº27 de 10 de setembro de
2019, do Conselho Municipal de Assistência Social; C) Relato da Secretaria de
Apoio a Juventude sobre a semana da juventude; D) Assuntos Gerais. A
presidente do COMJUTO, Fernanda Fetter, iniciou a reunião apresentando os
seguintes assuntos da pauta:. Não foi aprovado o relatório de prestação de
contas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos devido não ter
atingindo a meta de cadastro e permanência dos jovens do Centro de Juventude
do Coopagro. Relatam que no Centro de Juventude do Jardim Europa foram
cadastrados 55 jovens no referido serviço, porém que foram poucos que
frequentaram assiduamente as atividades. Jairo relata sobre dificuldade de
recursos humanos, mencionando que faltam servidores para que possam
atender o serviço conforme deve ser. O secretário Jairo também relatou da
decisão judicial da Vara de Infância e Juventude do Município de Toledo no qual
determina que o município atenda a demanda reprimida do PROJOVEM, diante
disso, a secretaria da juventude também irá atender essa demanda de
atendimento, assim a secretaria de juventude iria ficar com cerca de 160 vagas
de atendimentos, sendo 80 vagas para o Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos e as demais vagas para o PROJOVEM. Ainda sobre
a reprovação da prestação de contas do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, a conselheira Jennifer que também estava na
reunião de prestação de contas, esclarece que não foi aprovado devido as listas
de frequência dos adolescentes não estarem registradas com clareza dos dados.
Nesse sentido Jennifer ressalta que não foi somente devido não atingir as metas,
mas também em relação aos dados apresentados. Diante a esse
esclarecimento, Jairo solicita que o COMJUTO possa fazer um
acompanhamento da lista de presença visando auxiliar a secretaria nas
descrição dos dados. A presidente Fernanda ao questionar se ocorre algum ônus
para secretaria devido a reprovação da prestação de contas e então Jairo
esclarece que com os recursos foi possível comprar um automóvel Van e compra
de materiais para uso nos centros da juventude, para além disso, também foi
esclarecido que todos esses dados serão analisado pelo escritório regional
responsável por acompanhar a verba destinada ao programa e então só após
análise do escritório que será possível saber qual será o resultado diante dos

dados apresentados. Nesse sentido, Jennifer menciona que caso ocorra a
reprovação da prestação de contos em nível de estado, corre o risco do fundo
de assistência social do município não receber mais recursos para esse serviço
ou o município deverá devolver ao conselho estadual o recurso que foi recebido.
Diante de toda situação, ficou definido que a comissão de fiscalização do
COMJUTO irá acompanhar o desenvolvimento desse serviço. Em seguida
dando continuidade aos assuntos da pauta, Jairo relata que em relação a
semana da juventude não houve uma ação em comemoração justamente devido
a falta de recursos humanos para poder organizar, no entanto, foi realizado uma
parceria com a Fundação Milton Campos de Brasília e então esta fundação
patrocinou a vinda de um palestrante que trabalhou com os adolescentes no
Colégio Estadual Ayrton Senna, tendo como tema da palestra a prevenção ao
uso de drogas. Também foi realizado um torneio de Kung-fu, e uma oficina de
grafite para comemorar a semana da juventude. Jairo relato a possibilidade fazer
alguma atividade para juventude junto a Virada Cultural que será realizada em
Toledo. Para finalizar a reunião, a conselheira Jennifer menciona sobre a IV
Conferência Democrática de Juventude que será realizada no dia 19 de outubro.
Também foi enfatizado a importância de todos os conselheiros para ajudar no
dia do evento. Para além disso foi mencionado sobre a contratação do
palestrante “Zé da Cufa”, pois tem experiência em relação ao tema da
conferência “Protagonismo Juvenil e Garantia de Direitos”. Caso não seja
possível a contratação dele, devido a empecilhos com passagens, por exemplo,
a conselheira Tânia indicou uma profissional psicóloga que também realizou
trabalho com os jovens da rede estadual. Sendo assim, caso não seja possível
a contratação do Zé da Cufa, o COMJUTO em parceria com a secretaria de
juventude deverá organizar a contratação de outro profissional. Não havendo
mais nenhum assunto a relatar, eu, Joel Jose Palma Junior, encerro a presente
ata, a qual será assinada por mim e os demais presentes conforme lista de
presença em anexo.

Ata nº 10/2019
Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, realizou-se
nas dependências do Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli no
Jardim Europa, a reunião ordinária do Conselho Municipal da Juventude de
Toledo (COMJUTO) contando com a presença dos seguintes conselheiros:
Fernanda Fetter, Jairo Luiz Cerbarro, Joel J. Palma Junior, Jennifer Thays C.
Teixeira, Hallyson Antônio Lima dos Santos, Tania Kieling, Cintia Regina Brum,
Valtair Alves de Moura. A presidente do COMJUTO, Fernanda Fetter, iniciou a
reunião apresentando os seguintes assuntos da pauta: A) Aprovação da ata
09/2019; B) Relato da Comissão Técnica para organização da Conferência de
Juventude; C) Esclarecimento da Secretaria de Apoio a Juventude sobre a
criação de bolsas para o SCFV nos Centros da Juventude, com o mesmo
formato e critérios do ProJovem; D) Relato da Secretaria de Apoio a Juventude
sobre o curso pré vestibular. R) Assuntos Gerais. A reunião iniciou com a
Comissão Organizadora fazendo relato sobre a IV Conferência Municipal
Democrática da Juventude de Toledo que ocorreu no dia 19 de Outubro de
2019. Foi relatado que não houve tempo suficiente para que fossem discutido
todas as propostas, portanto, a conferência deverá ter uma segunda etapa para
sua finalização. Sendo assim, os membros do COMJUTO definiram que a
segunda etapa seja realizado no dia 05 de novembro as 18h no Centro de
Juventude do Jardim Europa. Para além disso, foi relatado que o palestrante
que foi contratado para fazer a palestra magna, sofreu um acidente na vinda à
Toledo, fato este que impossibilitou sua presença no evento. Em função disso,
a conselheira Jennifer assumiu a responsabilidade e, portanto foi a palestrante
do evento. É Importante relatar que Jennifer é pesquisadora e tem experiência
em ações que desenvolvem protagonismo juvenil, conforme foi o tema da
conferência. Ainda relacionado ao incidente com o palestrante, o secretário da
juventude esclarece que não há possibilidade da vinda dele por meio do
contrato que foi realizado. Caso seja necessário, deverá fazer novo contrato
para contratação da palestra. Diante a situação, foi sugerido que seja
contratado a palestra como uma ação de encerramento das ações da
secretaria de juventude em parceria com o COMJUTO. Em relação as
propostas da conferência, foi sugerido que se faça melhor interpretação e
direcionamento adequado das propostas que não são pertinentes as políticas
de juventude. Em seguida, o próximo assunto discutido foi sobre a criação de
bolsas do SCFV nos centros de juventude pela secretaria de juventude. Nesse
sentido, o secretario Jairo esclarece que foi realizado uma reunião junto a
secretaria municipal de assistência social, no qual ficou definido que a
secretaria de juventude não irá criar novas bolsas nesse momento. No entanto,
os Centros da Juventude estarão à disposição para realizar deste serviço para
ações da secretaria de assistência. Jairo destaca que o principal motivo por
não ofertar o serviço nos centros de juventude é devido a falta de equipe

mínima para executar o serviço. A conselheira Cintia esclarece que a demanda
será absorvida por dois CRAS do município. Em relação a deliberação de nº
40, a secretaria de Juventude solicita que a comissão de fiscalização do
COMJUTO auxiliem a secretaria para acompanhar as listas de presenças e
demais registros do SCFV. O próximo assunto foi relacionado ao curso pré
vestibular. O secretário esclarece que tomou providências em relação aos
alunos que ficavam fora da sala de aula, neste sentindo, relata-se que cada dia
estava ficando um funcionário do Centro da Juventude para fiscalizar a evasão
dos alunos. Neste sentindo, Jairo menciona que está sendo anotado o nomes
do alunos e sendo comunicado aos responsáveis. Ainda sobre esse assuntos,
foi sugerido pelo conselheiro Hallyson que seja realizado uma roda de
conversa com os jovens no qual tenha por objetivo esclarecer a importância
desta política publica para a formação acadêmica dos jovens, nesse sentido
para que possam valorizar a oportunidade de fazer um cursinho pré vestibular
público e de qualidade. Nos assuntos gerais, a presidente Fernanda comunicou
que fez um convite para o prefeito e o presidente da camara municipal para
participarem da Conferência, assim, se fizeram presentes o prefeito e a
Vereadora Marli do Esporte representando a Câmara Municipal de vereadores.
Não havendo mais nenhum assunto a relatar, eu, Joel Jose Palma Junior,
encerro a presente ata, a qual será assinada por mim e os demais presentes
conforme lista de presença em anexo.

