REUNIÃO ORDINÁRIA CEJUV 28/01/2020

Ao dia 28 do mês de janeiro do ano de 2020, às 14h16min, na Sala de Situações do 7º
andar, na Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, situada no Palácio das
Araucárias, à Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, Centro Cívico, Curitiba/PR, estiveram
reunidos os Conselheiros integrantes do Conselho Estadual da Juventude – CEJUV/PR.
O presidente Fauze Salmen Neto abriu a pauta apresentando e agradecendo as
autoridades presentes: Sr. Deputado Estadual Subtenente Everton; Chefe do
Departamento do Trabalho da SEJUF, Dr. Eder Colaço; Chefe do Departamento de
Direitos Fundamentais e Cidadania, Dra. Regina Bley; Reitora da Universidade Unibrasil,
Dra. Lilian Ferrari; Presidente do Conselho Estadual da Igualdade Racial, Dr. Saul Dorval;
Coordenador da Superintendência de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, Paulo
Parreira; deixando aberta a fala aos respectivos.
Após, o Presidente agradeceu a oportunidade e a presença do Secretário Estadual de
Justiça, Família e Trabalho do Estado do Paraná, Ney Leprevost, que tomou a palavra,
desejando boa sorte a Mesa Diretora, agradecendo aos Chefes de Departamento de
Secretaria, autoridades presentes e boas vindas aos conselheiros eleitos. Ainda em
discurso, fortaleceu o apoio e o desejo de que o Conselho seja de bom proveito, que
tenham boas idéias de políticas públicas para a juventude do Estado.
O Vice-Presidente Marcos agradeceu especialmente os Conselheiros que vieram do
interior do Estado para a presente reunião ordinária, enaltecendo as dificuldades com a
logística para tal compromisso.
O Conselheiro Yuri Golfetto pediu a palavra para explicar uma situação que levantou em
estudos, complementando a fala do Deputado Estadual Subtenente Everton sobre a
evasão dos alunos em Universidades. Levantou alguns pontos como motivos principais:
dificuldades financeiras, assimilar trabalho com a vida acadêmica, famílias de baixa renda
que entram em cursos integrais e não têm condições de se manter nas faculdades.
Explicou ainda que algumas bolsas são apresentadas pela própria instituição, em
benefício específico para alunos que estudaram apenas em escolas públicas. Citou que
no Estado de São Paulo existe um Fundo Estadual de Assistência Estudantil em que
“Casas de Estudantes”, “RU”, “Bolsas Permanências” são pagas pelo Estado, realidade
que não existe no Paraná. Levantou a necessidade da criação desse Fundo Estadual de
Assistência Estudantil no nosso Estado. Outro ponto ligado a esse Fundo é a questão
psicológica, aonde a tentativa de suicídios entre professores e alunos vêm aumentando
significativamente, esses benefícios irão auxiliar no tratamento e prevenção dentro
mesmo das universidades.
O Conselheiro Jonatas Sena – SETI fez algumas considerações. O Paraná possui o
Fundo Paraná que auxilia as Universidades, onde foi investido no ano de 2019 mais de
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R$ 80.000.000,00 em auxílios à infra-estrutura, construções e reforma de RU,
equipamentos e pagamento de bolsas. Em relação aos pagamentos e as bolsas, ainda
não possui atraso, onde se é pago todo dia 5 de cada mês, onde o presente mês ainda
não terminou.
O Deputado Subtenente Everton tomou a palavra, falando sobre as dificuldades de saber
informações do quanto e como está sendo gerido o recurso repassado para as
Universidades, e em geral na Gestão Pública. Ressaltando a necessidade de
acompanhamento e fiscalização desses Fundos, dos orçamentos nas administrações
públicas. Também ressaltou a necessidade de cursos vocacionais no Ensino Médio, para
que futuros estudantes das universidades não iniciem cursos para o qual não tem
vocação, contribuindo para o aumento na evasão das universidades.
Ato contínuo, o Presidente informou, por questão de organização, que as pautas serão
enviadas para as comissões que irão se reunir, o presidente das comissões irá determinar
a melhor forma de reunião, para debater algumas pautas específicas e trazer as pautas
definidas para debate em plenário.
A Conselheira Larissa reforçou que todas as pautas discutidas em conselho, são
inerentes ao trabalho de alguma comissão. Em exemplo aos demais Conselhos que
temos na Secretaria, o nosso Secretariado Executivo está elaborando um modelo de
relatório como os demais conselhos. O fluxo será que a pauta entre pela comissão,
inerente às comissões as reuniões conforme prevê o regimento, preferencialmente pelo
período da manhã do dia da reunião, tendo a composição paritária para validade da
reunião. Pactuado, deliberado, aprovado ou não pela comissão. Nesse relatório conterá a
pauta e o encaminhamento. O relator apresenta no plenário a pauta, o encaminhamento e
a aprovação, o Conselho debate, acordam e esclarecem dúvidas, dando maior celeridade
na deliberação do assunto discutido.
Após isso, o Presidente apresentou o Secretário Executivo do Conselho Estadual da
Juventude, Douglas Miranda e o novo Conselheiro Danilo Peres Buss, da Secretaria de
Comunicação Social e Cultura do Paraná.
Por questão de ordem, foi aberto inclusões de pauta. A conselheira Larissa solicitou a
inclusão da pauta de consulta pública do Plano Da Juventude. O Conselheiro Diego
Henrique da Silva solicitou informações da vacância da cadeira de Suplente
Complementar na área de questões Étnica Raciais, possibilidade de uma eleição
simplificada para preenchimento da vaga.
Seguinte, foi criada uma comissão extraordinária de apoio para a 3ª Conferência Estadual
de Juventude.
Desta forma, os membros que integrarão referida comissão, juntamente com o
Departamento da Juventude são:
Conselheiros Governamentais:
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Alex Sandro da Silva – Cadeira da pasta responsável pelas Políticas da Justiça,
Família e Trabalho;



Danilo Peres Buss – Suplente da Cadeira da pasta responsável pela Comunicação
Social e Cultura;



Jonatas Senna – Cadeira da Cadeira da pasta responsável pela Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior;



Marisa da Costa – Suplente da Cadeira da Pasta responsável pela Saúde.

Conselheiros da Sociedade Civil


Lucas Siqueira Dionísio – Cadeira do movimento de Gênero e Diversidade Sexual;



Alyson Costa Fernandes – Cadeira da Regional e Curitiba, Região Metropolitana e
Litoral;



Diego Henrique da Silva – Suplente da cadeira de Movimento Estudantil;



Guilherme Cipriano Meurer – Cadeira da Regional de Londrina.

Posteriormente, foi sugerido a criação de um Grupo de Trabalho para que os conselheiros
da sociedade civil contribuam para a reformulação do Plano Estadual da Juventude. A
conselheira Larissa, que está trabalhando nesta atualização, explicou que o Plano
existente data de 2017, reformulado e apresentado em 2018, porém, não existe período
de execução identificado no documento. Relata que apresenta uma aproximação ao
diagnóstico situacional da juventude paranaense, não apresentando metas ou planos de
ações definidos. Destacou ainda a importância de estabelecer um período de vigência
plurianual (2020-2023) periodicidade nas revisões, e a criação do Grupo de Trabalho com
a participação ativa de todos os Conselheiros, contendo reuniões preferencialmente
presenciais para reformular o Plano, intimamente vinculado com a aprovação da Lei de
criação do Conselho, estabelecendo planos e trabalhando com metas que já estão
descritas para a juventude paranaense em outros Conselhos já existentes no Estado e
que convergem com os interesses do Conselho, sendo previamente disponibilizado em
curto prazo para consulta pública.
Como sugestão para analise e discussão no Grupo de Trabalho, os conselheiros Diego
Henrique, Luana Florentino e Rafaela Santos sugeriram o tempo de execução do Plano
sendo decenal, em paralelo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
com periodicidade nas revisões sendo anuais.
Desta forma, os membros que irão integrar referido Grupo de Trabalho, juntamente com o
Departamento da Juventude são:
Conselheiros Governamentais:

Coordenação de Políticas Públicas para a Juventude | Rua Jacy Loureiro de Campos, 06 / andar: 6º |Centro Cívico |
82590-300 | Curitiba | Paraná | Brasil | Palácio das Araucárias



Larissa Marsolik – Cadeira da Pasta de Justiça, Família e Trabalho;



Danilo Peres Buss – Suplente da cadeira da pasta de Comunicação Social e
Cultura;



Renata Himovski Torres – Núcleo Estadual de Política sobre Drogas - SESP;



Samuel Tives (Presidente da Comissão) – Coordenador Estadual de Políticas para
a Juventude.

Conselheiros da sociedade civil:


Luana Santos – Suplente da cadeira de Movimentos Comunitários;



Daniel Silva Maciel – Cadeira do Movimento Étnico Racial e Promoção à Igualdade
Racial;



Diego Henrique da Silva – Suplente da cadeira de Movimento Estudantil;



Luana Florentina Dionísio – Cadeira do Movimento de Juventudes Partidárias.

O Presidente levantou a possibilidade e a disponibilidade por parte da SEJUF, o subsídio
de passagens para conselheiros do interior que irão comparecer às reuniões do Conselho.
Por questão de assessoramento, a conselheira Larissa explicou que o impedimento de tal
ação está sendo por conta da criação da Lei do Conselho Estadual de Juventude, para
justificativa ao Tribunal de Contas sobre a compra de passagens para o Conselho.
Questionado sobre a minuta de criação da Lei do Conselho Estadual da Juventude, o
Presidente retratou a situação da mesma, que está sob apreciação no setor jurídico da
Secretaria Estadual de Justiça e Trabalho, passando por devidas alterações. Após
aprovação e assinatura pelo gabinete, encaminha-se ao Legislativo da Casa Civil,
posteriormente à Assembléia Legislativa.
Informes das Comissões:
O relator da Comissão de Acompanhamento aos Conselhos Municipais apresentou um
mapa com os municípios, dividido entre quatro cores. Com a cor azul, são os municípios
do Estado do Paraná em que a Comissão já entrou em contato com os prefeitos e
possuem grande potencial e disposição na criação do Conselho Municipal de Juventude.
Com a cor roxa, também são potenciais criadores de Conselho no município, porém, já
possuem alguns dispositivos de assistência aos jovens. Em vermelho, são os municípios
que já possuem Conselhos Municipais, possui a lei instituída, entretanto, o Conselho
Municipal está inativo. Estes serão os primeiro contatados para acompanhamento. Na cor
verde, são os municípios que possuem Conselhos Municipais existentes e ativos.
Outro ponto, a cidade de São José dos Pinhais está em processo avançado de criação do
Conselho Municipal da Juventude. A Conselheira Luana Santos, que está presidindo a
Coordenação de Políticas Públicas para a Juventude | Rua Jacy Loureiro de Campos, 06 / andar: 6º |Centro Cívico |
82590-300 | Curitiba | Paraná | Brasil | Palácio das Araucárias

comissão de organização de tal conselho, detalhou que escreveram a Minuta do Projeto
de Lei, pedindo para que a frente parlamentar solicitasse audiência pública, onde após
audiência, foi entregue para o prefeito da cidade para que houvesse a conclusão na
criação do mesmo. Justificou ainda, que São José dos Pinhais possui uma alta taxa de
violência entre os jovens, havendo uma grande necessidade na celeridade desse
processo de criação, fiscalização e acompanhar demais processos da região.
O Presidente se comprometeu em criar uma Carta de Apoio padrão, para que nesse caso
e em demais locais que tenham esse entrave, seja utilizada. O Coordenador Estadual da
Juventude, Samuel Tives, declarou apoio e conversa pessoal com o prefeito do município,
juntamente com membros do Conselho, para que se obtenha a conclusão do processo.
Finalizando, Alyson foi convidado para participar da posse dos Conselheiros Municipais
de Curitiba, trazendo à plenária para aprovação da sua participação na cerimônia.
Aprovado por todos.
Ainda no sentido dessa Comissão, o Vice-Presidente Marcos Willian justificou que a
maioria dos Conselhos Estaduais possui artigo no site “Wikipédia”, sugerindo a criação do
artigo do CEJUV ao referido site, ficando o Secretário Executivo responsável por tal
demanda, com ajuda dos demais conselheiros.
A relatora da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento Rafaela Santos, sugeriu a
elaboração de um formulário e envio para os Deputados, para acompanhamento dos
projetos de lei voltados à juventude, onde seria preenchido com o Projeto de Lei, trazendo
para apreciação do Conselho, para sugestões de artigos e fiscalização do andamento do
projeto. Sugeriu também, um “selo” de reconhecimento aos integrantes do Legislativo que
são parceiros e participativos ao Conselho, sendo esse selo sem nenhuma nominação ou
demonstração de bandeiras políticas para que haja isonomia nas apreciações de Projetos.
O relator da Comunicação, Articulação e Mobilização Diego Henrique mencionou um
ponto de pauta já discutido anteriormente, a publicização de documentos referentes ao
Conselho, para posterior acesso. Outro ponto é a questão da previsão orçamentária para
as Políticas Públicas para Juventude, no período plurianual, que além das informações
públicas já divulgadas no Portal da Transparência, sugeriu encaminhar um ofício para a
SEFA solicitando o detalhamento da destinação dos valores. Como sugestão da mesa
diretiva, para a próxima reunião será solicitar a presença e a informação de um servidor
da SEJUF, da área contábil para maiores esclarecimentos sobre os recursos próprios
destinados à juventude na gestão e formalizar um Comitê Intergestor com a participação
de servidores de outras Secretarias dialogando com o Conselho e buscando melhores
caminhos para coincidir os projetos com a peça orçamentária.
Seguidamente, a convidada Renata Himovski Torres – Núcleo Estadual de Política sobre
Drogas/ SESP, apresentou a consulta pública do Plano Estadual sobre Drogas numa
estratégia democrática de participação da sociedade contribuindo com suas
necessidades. A principal estratégia adotado na criação do Plano foi de prevenção na
juventude, por isso a busca da interlocução com o Conselho Estadual de Juventude,
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alinhados com a ONU, com o Escritório de Drogas e Criminalidade, com os ODS, junto
com o Departamento de Drogas e o Conselho Estadual de Drogas, deixando aberto o
convite e o link de acesso. A consulta fica disponível até o dia 09/02/2020. O Plano está
estrutura em eixos, eixo interinstitucional, o eixo de prevenção, o de reinserção, um de
tratamento e acolhimento, outro de redução da oferta, e o de pesquisa. No acesso ao
formulário, o contribuinte pode selecionar o eixo em que deseja fazer sua colaboração,
citando os principais objetivos e ações solicitadas. Nos objetivos descritos do eixo de
prevenção possui alguns que são inerentes à juventude, como o de conectar as
lideranças jovens para fortalecer sua participação na sociedade. A intenção do
Departamento de Drogas em participar do conselho está vinculado à criação do Plano
Estadual de Juventude, contribuindo com experiências, e a prevenção de drogas para a
juventude paranaense.
Assim, o novo presidente do CEJUV, Fauze Salmen Neto, agradeceu a presença de todos
os presentes e determinou o encerramento da pauta.
A presente ata foi redigida pelo Secretario Executivo do Conselho Estadual da Juventude,
Douglas Fontana Miranda.

Fauze Salmen Neto
Presidente do CEJUV/PR
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