Ata nº 01/2020
Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, 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).A presidente do COMJUTO iniciou a reuniao apresentando os
seguintes assuntos da pauta: a)Aprovação da ata 11/2019; b) Aprovação do
calendário de reuniões ordinárias de 2020; c)Apresentação do Plano de Ação
da Secretaria Municipal de Juventude em 2020; d) Assuntos Gerais. Após
aprovação da ata 11/2019 o grupo deliberou pelas seguintes datas para as
reuniões ordinárias deste conselho em 2020: 30/03, 27/04, 25/05, 29/06,
27/07, 31/08, 28/09, 26/10 e 30/11. Em seguida, Jairo (secretário da
Juventude) apresentou que para este ano já foram licitados 17 cursos que
serão executados em ambos centros da juventude e que está previsto que
algumas ações sejam realizadas nos distritos de Novo Sarandi, Dez de Maio,
Vila Nova, Jardim São Francisco e na Vila Industrial e ACIT em parceria com o
COJEM. Também mencionou sobr manutenção do Curso Preparatório para
Vestibular durante a semana e a possibilidade da criação de uma segunda
turma com aulas aos sábados. Ademais, Jairo relatou sobre as ações em
parceria com CIEE, UTFPR, SICREDI e UIOESTE. Neste ano, tambem haverá
ampliação dos atendimentos por profissional psicólogo nos centros da
juventude. Assim, a equipe técnica pretende realizar ações com palestras,
rodas de conversa e atendimentos individuais. Nos assuntos gerais, a
presidente Fernanda sugeriu para que possamos fazer uma atualização da
logo do Conselho da Juventude. Também sugeriu para que se fizesse um
estudo sobre a atual condição da juventude, no qual podem ser debatido que
tipos de dados podemos levantar, visando contribuir com as ações da
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 02/2020
Aos vinte e nove dias dias do mês de junho de dois mil e vinte, realizou-se
reunião ordinária do Conselho Municipal da Juventude de Toledo (COMJUTO)
de forma virtual, por meio da plataforma “Zoom”, contando com a presença dos
seguintes conselheiros: Fernanda Fetter, Valtair Alves de Moura, Joel Jose
Palma Junior, Jennifer Thays C. Teixeira, Hallyson Antônio Lima dos Santos,
Tania Kieling e Cinthia Regina Braun. A presidente do COMJUTO iniciou a
reunião apresentando os seguintes assuntos da pauta: A) Aprovação da ata
01/2020; B) Prestação de contas do ano de 2019 da Secretaria Municipal de
Juventude; C) Apresentação dos recursos investidos na Secretaria Municipal
de Apoio a Juventude no ano de 2020; D) Assuntos Gerais; Após leitura e
aprovação da ata 01/2020, o secretário da Juventude, Valtair Moura esclarece
que todos os recursos permanecem destinados conforme estavam definidos
antes do período da pandemia; relata que não foi destinado ou retirado
recursos que já estavam previstos na LDO. Valtair menciona que o cursinho
pré vestibular não chegou a ser solicitado devido a pandemia. Refere que estão
verificando a possibilidade de fazer um cursinho na modalidade EAD. Valtair
relata ainda que estão fazendo atendimento remoto via telefone, refere que o
psicólogo esta fazendo este trabalho. Esclarece que os cursos de licitação não
podem ser realizados em modalidade online devido e legalidade da
comprovação da participação dos alunos. Ademais, Valtair esclarece como
esta organizado as atividades administrativas dos servidores da secretaria,
ressaltando que estão atuando na fiscalização no município em parceria com
outras secretarias devido as ações necessárias para enfrentamento ao
coronavírus. A conselheira Jennifer menciona que há uma proposta de que se
faça uma Conferencia Nacional da Juventude na forma virtual, em face disso,
relata que a pastoral da juventude encaminhou uma carta no dia 20/06 a qual
manifestaram o posicionamento contrário da referida instituição com relação a
proposta de conferência virtual. Fica deliberado para que o secretário Valtair
apresente posteriormente e encaminhe para os conselheiros informações
referente aos atendimentos da secretaria, bem como, prestação de contas e
informações referente à LDO de 2020. 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 03/2020
Aos vinte e sete dias dias do mês de julho de dois mil e vinte, realizou-se
reunião ordinária do Conselho Municipal da Juventude de Toledo (COMJUTO)
de forma virtual, por meio da plataforma “Zoom”, contando com a presença dos
seguintes conselheiros: Fernanda Fetter, Jessica de Oliveira , Hallyson Antônio
Lima dos Santos, Wiliian da Silva Mendes, Tania Kieling e Gustavo. A
presidente do COMJUTO iniciou a reunião apresentando os seguintes assuntos
da pauta: A) Aprovação da ata 02/2020; B)Apresentação detalhada dos recursos
investidos e atendimentos realizados no ano de 2019 pela Secretaria Municipal
de Juventude; C) Apresentação das artes desenvolvidas para nova logo do
COMJUTO; D) Assuntos Gerais; Após leitura e aprovação da ata 02/2020, a
presidente Fernanda esclarece que além dos dados apresentados na última
reunião do COMJUTO, foi solicitado mais algumas informações sobre os
atendimentos realizados pela SMJ. Fernanda relata que algumas planilhas que
foram encaminhadas não continham a informação onde os atendimentos
tinham sido realizados, solicitando assim esclarecimentos que foram feitos e
encaminhados novamente por email. O conselheiro Gustavo relata que foi
designado pelo Secretário da juventude Valtair para fazer a apresentação das
atividades descentralizadas e menciona que essas foram as informações que
não estavam na última apresentação feita pela SMJ, solicitando assim um
ofício com as informações de quais dados o conselho precisa. Gustavo relata
que foram realizados cursos descentralizados no interior do município sendo:
Oratória, Atendimento ao Público em Vila Nova para jovens de 12 a 18 anos,
com 64 participantes, 200 atendimentos de maio a setembro de 2019. E
Oratória, Marketing Pessoal, Kung Fu e Danças Urbanas em Novo Sarandi
para jovens de 12 a 18 anos com 153 participantes, 491 atendimentos de maio
a novembro de 2019. Ações descentralizadas nos bairros curso de Oratória no
Jardim Planalto para jovens de 15 a 29 anos, com 11 participantes, 40
atendimentos de junho a julho de 2019. Curso de Kung Fu na Vila Industrial,
para jovens de 14 a 29 anos com 37 participantes e 295 atendimentos de junho
a novembro. E o Curso Pré-vestibular realizado no Centro da Juventude Jardim
Europa para jovens de 15 a 29 anos com 230 atendidos e 9348 atendimentos
de maio a novembro. A Presidente Fernanda apresenta aos conselheiros para
a deliberação, os quatro novos modelos de arte, a qual fica deliberado o
modelo 4 para a nova logo do COMJUTO. Não havendo mais nenhum assunto
a relatar, eu, Fernanda Fetter, encerro a presente ata, a qual será assinada por
mim e os demais presentes conforme lista de presença em anexo.

Ata nº 05/2020
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas e
trinta minutos, por meio da plataforma digital de videoconferência, Google meet, reuniramse os integrantes do Conselho Municipal de Juventude, Fernanda Fetter, Valtair Moura,
Cinthia Brun, Érika Borges, Jessica Oliveira, Rodrigo Mateus Hansen e Hallyson Lima, para
deliberar sobre os seguintes pontos de pauta: A) Deliberar sobre a carta de reivindicações
do COMJUTO para a gestão municipal 2021-2024, a ser enviada para candidatos (as) do
município de Toledo - PR; B) Assuntos Gerais. A presidente Fernanda leu a carta de
reivindicações no qual o referido documento apresenta sugestões e solicitações da
manutenção das ações da política de juventude. O integrante Hallyson sugere para que seja
autenticado o documento em registro de cartório civil para que o referido documento possa
de fato ter legalidade objetivando que os candidatos que após eleitos, possam cumprir com
o que foi assinado e incorporar ao plano de governo.Não havendo nada mais a relatar, eu,
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Ata nº 05/2020
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas e
trinta minutos, por meio da plataforma digital de videoconferência, Google meet, reuniramse os integrantes do Conselho Municipal de Juventude, Fernanda Fetter, Valtair Moura,
Cinthia Brun, Érika Borges, Jessica Oliveira, Rodrigo Mateus Hansen e Hallyson Lima, para
deliberar sobre os seguintes pontos de pauta: A) Deliberar sobre a carta de reivindicações
do COMJUTO para a gestão municipal 2021-2024, a ser enviada para candidatos (as) do
município de Toledo - PR; B) Assuntos Gerais. A presidente Fernanda leu a carta de
reivindicações no qual o referido documento apresenta sugestões e solicitações da
manutenção das ações da política de juventude. O integrante Hallyson sugere para que seja
autenticado o documento em registro de cartório civil para que o referido documento possa
de fato ter legalidade objetivando que os candidatos que após eleitos, possam cumprir com
o que foi assinado e incorporar ao plano de governo. Em face disso, fica esclarecido que o
documento serve como uma carta de reivindicações, uma vez que os planos de governo dos
candidatos já foram registrados e então o documento do COMJUTO serve como
manifestação deste conselho objetivando garantir as ações para a juventude. Ademais,
todos os integrante presentes concordaram e aprovaram as ações e sugestões registradas
no referido documento. Não havendo mais nenhum assunto a relatar, eu, Joel Jose
Palma

Junior,

encerro

a
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ata.

Ata nº 06/2020
Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas e
trinta minutos, por meio da plataforma digital de videoconferência, Google meet, reuniramse os integrantes do Conselho Municipal de Juventude, Fernanda Fetter, Valtair Moura,
Cinthia Brun, Érika Borges, Jessica Oliveira, Rodrigo Mateus Hansen e Hallyson Lima, para
deliberar sobre os seguintes pontos de pauta: A) Aprovação da ata 03/2020 e 04/2020; B)
Discutir sobre segmentos vacantes do conselho; C) Mapeamento das políticas de juventudes
realizadas no município de Toledo; D) Relatos sobre as cartas de compromisso do COMJUTO
para candidatos (as) a prefeito (a) do município de Toledo-PR; E) Assuntos Gerais. A
presidente Fernanda iniciou a reunião colocando em apreciação as duas atas (03/2020 e
04/2020) a qual foram aprovadas pelos conselheiros. Em seguinte, foi discutido e deliberado
para encaminhar um ofício para as entidades que não estão participando das reuniões do
conselho. O oficio deve solicitar que essas entidades encaminhem novos representantes
para compor o conselho. Assim, será encaminhado oficio para: Movimento Estudantis
Universitários, Movimentos Estudantis Secundaristas e Entidade e Clubes de Serviços. Com
relação ao item C da pauta, deliberou-se para criar um formulário online a fim de facilitar o
mapeamento dos grupos de diversas áreas que sejam integrados por jovens e que realizem
ações de políticas públicas de juventude. Em seguida, Fernanda relatou sobre a entrega das
cartas aos candidatos, informando que já foi entregue para o candidato Beto Lunitti e
Jaqueline Machado. Informou que ainda será entregue para o candidato Lucio e está
aguardando confirmação dos demais candidatos. Fernanda menciona que ao entregar a
carta de compromisso para o candidato Beto Lunitti, foi relatado que pretende-se unificar
secretarias, assim a Juventude será uma das que será unificada, no entanto, não foi
informado com qual secretaria irá ocorrer essa junção. Em face disso, fica esclarecido para
que o conselho da juventude após o período eleitoral, faça uma análise do plano governo do

candidato que for eleito e se necessário faça uma carta de manifestação em defesa das
ações da secretaria de juventude e deste conselho. Não havendo mais nenhum assunto
a
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Ata nº 07/2020
Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas e trinta
minutos, por meio da plataforma digital de videoconferência, Google meet, reuniram-se os
integrantes do Conselho Municipal de Juventude, para deliberar sobre os seguintes pontos
de pauta: A) Aprovação da ata 05/2020 e 06/2020; B) Aprovar formulário referente ao
Mapeamento das políticas públicas de juventude realizadas no município de Toledo; C)
Aprovação do calendário de reuniões ordinárias para 2021; D) Assuntos Gerais; A presidente
Fernanda Fetter solicitou se todos conselheiros conseguiram ler as atas e após apreciação
ambas as atas foram aprovadas. Com relação ao Formulário do Mapeamento, foi
apresentado a versão final que será usado para colaborar nas ações do conselho que tem
por objetivo fazer integração do conselho entre os grupos de juventude que estão
instituídos no município. Com relação ao calendário de reuniões, fica deliberado pela
maioria para que as reuniões do ano de 2021 ocorram todas as ultimas segundas-feiras de
cada mês às 17h30. Não havendo mais nenhum assunto a relatar, eu, Joel Jose Palma Junior,
encerro a presente ata.

