
                                                              

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE JUVENTUDE 

Ao dia 26 de março do ano de 2021, às 14h10min, estiveram reunidos (as) Conselheiros (as) 
integrantes do Conselho Estadual da Juventude – CEJUV/PR, de forma eletrônica pela 
plataforma online – Google Meet, devido às recomendações de precauções ao alastramento 
da pandemia do COVID-19.  

O presidente Marcos Willian Loiola da Costa iniciou a Reunião Ordinária, e logo passou a 
palavra para a conselheira Camilla Gonda, presidente da Comissão de Comunicação, 
Articulação e Mobilização. 

1.  Comissão de Comunicação, Articulação e Mobilização. 

A presidente da comissão inicia sua fala anunciando sua saída no Conselho Estadual de 
Juventude, faz a explanação dos seus motivos, em especial de se sentir silenciada e que as 
pautas do Conselho não chegam a quem realmente precisa, e a conselheira Luana faz uma 
colocação afirmando que boa parte dos apontamentos de Camilla ela contampla e se sente da 
mesma forma, reforça que é uma perda muito grande para o conselho, mas quer que a Camilla 
sinta-se apoiada, pois enquanto estiver no conselho vai fazer de tudo para tentar representá-
la. Camilla passa para a primeira pauta da comissão, sendo um pedido para que os 
conselheiros ajudem a divulgar a live dos ex-presidentes que vai ser administrada pelo 
presidente Marcos.  
 
Em relação ao dia do jovem, ficou acordado que o CEJUV apoiaria a live do Conselho Municipal 
de Santa Izabel do Oeste, em que o presidente Marcos e o presidente do Conselho Nacional 
foram convidados para participar. O conselheiro Alyson diz que acha uma grande 
oportunidade o dia do jovem, porque é pouco conhecido e o conselho pode se destacar em 
ações nesta data. O vice-presidente Fauze concorda que seria interessante ter uma live do 
próprio conselho, principalmente para engajar o jovem no entendimento do que é o conselho, 
a coordenação, visto que tem eleições no final do ano, para assim mandar para várias pessoas 
e fazer uma boa divulgação. O presidente Marcos concorda, afirmando que quanto mais 
eventos, melhor. Luana diz que também considera importante fazer a do conselho, mas pede 
para que  todos os eventos que o CEJUV for participar sejam bem explanados para o 
conselheiros, pois vários nem sequer sabiam desta live do dia do jovem. 
 
Camilla diz que sempre que tiverem essas pautas, mandem para a presidência da comunicação 
para ter esse controle e essa responsabilidade, e que então poderia ser feito uma live no dia às 
20 horas já que a live que o presidente irá participar será às 19 horas. Marcos fala que a live do 
conselho municipal tem todos os horários divididos, mas vai tentar ser o primeiro, e qualquer 



coisa alguém o representa para que possam ser feitas as duas lives. Finaliza sua fala pedindo 
desculpas por não ter avisado sobre o evento. 
Outra deliberação da comissão foi que a live “juventudes e direito” vai ser dia 25/04, e Alyson 
expôs que acha muito apurado e que irá conseguir dar a devida importância em nenhuma das 
duas sendo a live do CEJUV também no dia do jovem, então sugere em outro dia fazer a do 
CEJUV. Fauze Salmen concorda também e ficou deliberado que irá ser realizada a live dia 14 às 
19 horas, sendo de responsabilidade do vice-presidente organizar. 
 
Seguindo a pauta, o presidente Marcos Costa passa a palavra para o conselheiro Alyson Costa, 
presidente da Comissão de Acompanhamento aos Conselhos Municipais.  

2. Comissão de Acompanhamento aos Conselhos Municipais. 

O presidente da comissão cita que inclusive avisou ao grupo que eles vão fazer uma reunião 
posterior a essa plenária, e como ressaltou, de agora em diante, o trabalho da comissão é mais 
focado na mão de obra prática. Informa que outra deliberação da comissão é que após as lives 
do CEJUV eles fariam um mega bate-papo com os municípios pelo Google Meet, plataforma 
que suporta várias pessoas, para apresentar realmente o que é o conselho para as pessoas da 
ponta, sendo então uma apresentação para os envolvidos. O presidente Marcos reforça 
dizendo que esse evento com os municípios é muito importante e que precisa do apoio de 
todos os conselheiros, sendo importante já ter uma data para esse evento e também uma boa 
divulgação da live com os ex-presidentes para que cheguem até jovens dos conselhos 
municipais, para assim tirarem suas dúvidas e fortalecer essa integração com os conselhos 
municipais. 
 
Samuel Tives, coordenador de políticas públicas para a juventude, diz que essa questão dos 
conselhos municipais também é uma das prioridades na coordenação, que ele tem entrado em 
contato com vereadores e prefeitos de vários municípios, e que além de fazer a conversa com 
os conselhos municipais, antes eles se reúnam com quem já conseguiu falar, para ver 
exatamente onde cada um conseguiu chegar. Luana diz que já havia pedido para ser inserida 
no grupo para acompanhar o andamento da expansão dos conselhos, e que a JSB pode muito 
contribuir nesse processo, pois o pilar de criação dos conselhos é um dos principais para eles 
também. Samuel finaliza dizendo que o Alyson então como é presidente da comissão, 
identifique uma data antes desse bate-papo para “linkar” os dados. Ficou acordado por 
sugestão do Alyson que será em maio, para ter o abril inteiro para irem conversando sobre os 
dados, e na comissão eles vão decidir uma data específica. Marcos fala com o Alyson para 
apoiar na divulgação da live dos ex-presidentes, e o conselheiro  Guilherme sugere que todos 
os conselheiros compartilhem também no Facebook para ampliar a visibilidade do evento.  
 

Seguindo a pauta, o presidente Marcos Costa passa a palavra para o conselheiro Alex da Silva, 
presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização. 

3. Comissão de Acompanhamento e Fiscalização. 

O presidente da comissão, Alex Silva inicia sua fala informando que a comissão realizou sua 
reunião na presente data, durante a manhã, e os conselheiros participantes foram ele, Luana 



Florentino, o Jonatas Sena e o Carlos Eduardo Carvalho. O primeiro ponto foi a presidência  e 
relatoria da comissão, ficando definido que ele será o novo presidente e a Luana Florentina, a 
relatora. Partindo para as pautas, começa com a pauta permanente, conta que tiveram uma 
reunião com o GT do plano estadual e foi bem produtivo, vão avançar na leitura das 
considerações da consulta pública e também discutiram sobre o levantamento de dados. Com 
isso, foi dividido o GT em dois grupos, uma parte fica com as propostas e o outro elabora os 
quesitos a serem perguntados para as referidas Secretarias de Estado. Conta que eles já tem 
um “boneco” do plano, em especial o Marco Conceitual, Teórico e Situacional, e assim 
continuam avançando no plano, a Ticyana que estava na condução deixa esse processo por 
motivos pessoais, mas eles já tem uma pessoa de referência da Coordenação que é a Jaqueline 
Jungles, residente técnica da Coordenação, que vai trabalhar na continuidade do grupo. 
 
 O outro ponto de pauta permanente é o projeto de lei que ele e a Luana fazem parte do 
Grupo de Trabalho. Conta que teve a devolutiva do planejamento como foi tratado na última 
reunião e o GT fez a leitura do documento, suas considerações, e ficou definido que a proposta 
será enviada como projeto de lei e não decreto. Luana pede para que alguém do GT faça a 
explanação das deliberações feitas, e será necessário também mandar o documento para 
todos os conselheiros lerem e analisarem.  Alex diz que não tem as anotações, pois o Fauze 
que anotou, mas como ele não estava presente no momento, ficou acordado que enviem no 
grupo o documento para conhecimento. 
 
Samuel faz as atualizações das ações da Coordenação, começando pelo Plano, falando que a 
residente técnica Jaqueline está tocando junto com a comissão e pede ainda mais a ajuda do 
Conselho nesse processo, pois o prazo de entrega do plano é em julho, talvez precise estender 
um pouco para agosto, então realmente precisam da ajuda deles. Em relação ao fundo, o 
processo está parado e estão buscando outras formas de dar andamento, um pouco antes de 
sair a “bandeira vermelha” de combate ao COVID, e do Secretário Ney Leprevost contrair o 
vírus, ele tiveram uma conversa  e encontraram uma outra forma de orçamento para o Fundo 
Estadual da Juventude, que seria o Detran, porém Samuel teria que ir lá conversar sobre tal 
assunto e buscar os meios possíveis para isso, já tendo conversado com o Guto Silva, Chefe da 
Casa Civil, pois o Detran faz parte da Casa Civil, então está alinhando a questão política do 
fundo e portanto estão nesse patamar.  
 
Também conta que estão elaborando o projeto de Escola de Formação de Novos Líderes, está 
pronto, mas é um projeto presencial, então se o Conselho quiser conhecer na íntegra ele posta 
o documento no grupo da plenária, é um projeto simples mas de grande valia no tocante da 
capacitação de novos líderes e da retomada econômica. Outro projeto que a Coordenação está 
elaborando é de ação social, de cidadania, para que consigam fazer doações de comidas e 
agasalhos, a fim de que realmente coloquem a mão na massa e façam acontecer, sendo assim 
propõe esse projeto através da Coordenação/Sejuf para que talvez consigam usar alguma 
estrutura até mesmo da prefeitura pra fazer esse processo. Ele já identificou que em São José 
dos Pinhais um secretário do governo já fez essa ação, e deixa aberto para sugestões dos 
conselheiros, mencionando o que a Camilla falou sobre muitas vezes eles acabam ficando no 
campo das ideias e não vão até a  rua, então enxerga esse momento como uma oportunidade.  
 



Outro ponto é a plataforma do CONJUVE, que está pedindo respostas sobre a pandemia no 
cenário estadual, questiona se o presidente Marcos chegou a informar ou não para os 
conselheiros isso, e ele responde que não, então pede para que o Marcos e o Fauze falem 
sobre para os conselheiros. Marcos diz que recebeu um e-mail do Conselho Nacional sobre a 
pesquisa mas não se inteirou bem do assunto, e pergunta se o Samuel tem mais dados sobre. 
Samuel diz que é realmente sobre em que situação o jovem está na pandemia, é um material 
de pesquisa. Alex agradece as explanações do Samuel e estende o convite para que os 
conselheiros ajudem a pensar em ideias para a campanha.  
 
Dando encaminhamento das pautas da comissão, Alex fala sobre o ofício para os deputados, 
em conversa com o Douglas foi atualizado que até o momento não houve nenhuma resposta e 
vão aguardar até o próximo mês, mas quem tiver contatos na Assembleia Legislativa e puder 
ajudar nesse processo seria interessante. Alyson sugere que seja enviado o e-mail para a mesa 
executiva ou o diretor de plenária ao invés de fazer o envio individual, e a conselheira Roberta 
diz que o caminho correto seria ao presidente, portanto ficou deliberado esse 
encaminhamento.  
 
Na sequência, passam para a pauta da SEED, que ficou combinado do conselho insistir na 
presença de alguém da SEED que possa dialogar com o Conselho, bem como forma de 
aproximação, e estão sem retorno até o momento. Ainda, há o ponto de pauta da SESA, que 
foram dois ofícios deliberados na última reunião, e a comissão verificou que há dados públicos 
voltados à juventude e pandemia, mas que seria importante alguém para participar de alguma 
plenária para falar sobre. Marisa também diz que é importante ter atenção, pois muitas vezes 
falam de adultos de 30, 40 anos, ou seja, adultos jovens, e a média de idade dos casos é 39 e 
óbitos 68, então ela pode ajudar a redigir o Conselho para que ele receba ao certo as respostas 
que está procurando. Quanto a outra solicitação, em relação à saúde mental, ela diz que é 
uma discussão importante que está sendo feita, e também diz que é importante falar sobre os 
números de óbitos por violência, por exemplo no ano de 2019 foram 2.304  jovens que 
morreram por violência, e a maior causa é por agressões e a terceira é a morte por suicídio, 
então é importante também ampliar a discussão para além do suicídio e detalhar as 
informações para que consigam várias informações. Alex fala que podem passar para a Marisa 
os ofícios já redigidos, e o objetivo central era ter dados relacionados ao suicídio pois é uma 
pauta já discutida pelo CEJUV, mas entende que pelo Conselho é bem importante ampliar e 
seria mais interessante também.  
 
Luana agradece Marisa, dizendo que quando ela começou a falar, pensou em várias coisas que 
o CEJUV pode fazer, como campanhas, começando com coisas simples, mas que fazem a 
diferença, então esse pode ser um ponta pé inicial para um olhar diferente do Conselho para 
que chegue realmente na juventude. Portanto, ficou deliberado que no primeiro momento o 
encaminhamento é enviar os ofícios para análise da Marisa, e em análise aos dados já 
publicados, eles fazem duas sugestões para a comissão de comunicação, uma é fazer vídeos 
curtos com conselheiros alertando sobre a questão do cuidado durante a pandemia, e a outra 
realizar uma transmissão ao vivo nas redes sociais, debatendo sobre juventudes na pandemia. 
Em relação aos vídeos dos conselheiros, a Luana sugere que seja feito como forma de 
conscientização se baseando em um roteiro para alinhar as falas.  



 
Ainda, Luana pede se a Marisa pode ajudar na criação deste roteiro para que ele siga uma 
linha de construção com coisas que ela considera importante. Marisa agradece por 
lembrarem-se dela, mas como as coisas estão bem corridas na SESA, não sabe se vai conseguir 
contribuir, mas pode dar uma lida depois. Alex fala que a ideia de todos os conselheiros 
gravarem é para ter uma aproximação com todas as juventudes representadas, para que todas 
se sintam contempladas.  
 
Seguindo a pauta, Alex fala sobre as conferências da juventude, pauta trazida pela conselheira 
Luana à comissão, pois há algumas mobilizações para conferências municipais, e eles 
consultaram o documento de agosto de 2020 que já consta algumas datas para realização 
conferências municipais, estaduais e nacionais, inclusive na perspectiva virtual para 2021, e 
que até 04 de junho é o prazo para realizar a conferência estadual, então trouxeram a pauta 
para saber como estão em relação a isso. Samuel diz que ele teve uma reunião com a 
Secretaria Nacional durante a semana, e a pauta principal foi as conferências, em que ela 
perguntou para os gestores de todos os estados o que eles preferem, e ele como Paraná 
juntamente com os gestores do sul manifestaram querendo que fossem totalmente 
presenciais, porque virtual eles perdem muito espaço de fala e muitos jovens não conseguem 
participar, e a votação não foi aberta então ele não sabe os demais resultados mas acredita 
que na próxima reunião ela já venha com a resposta e com o formato que deva ser. Alex diz 
que o conversado com a comissão foi bem nesse sentido do prejuízo que eles teriam se as 
conferências forem feitas de forma online, e que embora a pandemia ainda não permita 
eventos presenciais talvez fosse o caso de adiar ou se sendo ela virtual e mantendo o 
cronograma eles teriam que se organizar e se movimentar para a mobilização dos conselhos 
municipais. Samuel conta que sugeriu que as conferências fossem feitas ano que vem, embora 
seja um ano complicado por causa das eleições, as conferências podiam ser feitas ou até 
março ou depois das eleições, então eles vão depender do que a SNJ vai repassar e deliberar, 
mas ele reforça que não é viável fazer de forma híbrida ainda mais da formatação que estão 
sugerindo, porque seria até pior do que de forma eletrônica. 
 
Marisa pede para fazer um agradecimento, ela fez uma solicitação no grupo que o Ministério 
da Saúde, a Coordenação Nacional da Adolescência e Jovens fez com relação a identificação de 
influenciadores de 15 a 20 anos com o objetivo de disseminação de informações sobre a sífilis 
em jovens, agradece o Samuel pois passou um contato e que bom que eles podem fazer 
trabalhos de jovens para jovens, e ainda pensando nessa formação de jovens com relação às 
ist's a SESA está com um projeto de formação de jovens e ela sugere que seja partilhado ao 
CEJUV pois o olhar do conselho para o projeto será importante, até mesmo para a divulgação 
dele, e a Camila coordenadora do projeto poderia apresentar ao conselho. Alex acha bem 
interessante, Luana também, e Marisa pede para que o conselho encaminhe a solicitação 
formalmente por e-mail para que eles façam a apresentação para a plenária.  
 
Samuel fala sobre um projeto que ele colocou no grupo, chamado Ponto com Futuro, pois ele 
conversou com o rapaz que é o idealizador, e ele permitiu que seja divulgado no âmbito de 
Curitiba,  convida os conselheiros a darem uma olhada pois em futuro próximo a coordenação 
vai ter um projeto bem semelhante a esse. O presidente Marcos questiona ao Samuel se a 



Nathália Gonçalves, estagiária de jornalismo da Coordenação saiu da SEJUF, e Samuel avisa 
que ela iria para outro estágio, mas acabou perdendo a vaga por conta da pandemia então ela 
está voltando e o processo de saída foi revertido, e já abre para as considerações. 
Alysonlamenta lamenta a saída da Camilla Gonda, deseja boas vindas ao Gustavo e reforça o 
que ela disse do CEJUV chegar realmente na ponta e alcançar resultados. Marcos diz que a fala 
da Camilla deve servir como um gás para que eles continuem lutando. Gustavo diz que o PDT 
vai continuar ajudando no CEJUV e reafirma seu compromisso de fazer com que o conselho 
chegue na população. Diego também registra seu lamento pela saída da Camilla e a felicidade 
do partido continuar no Conselho, e comenta que o avanço que eles tanto querem perpassa 
por algumas coisas importantes como orçamento, escuta dos jovens e para assim para a 
construção de políticas públicas e espera que o CEJUV avance e que as ideias realmente se 
transformem em avanços. Samuel agradece a todos, se coloca à disposição como sempre se 
colocou, pede ajuda para que todos respondam o formulário do CONJUVE e também na 
formatação do programa de ação solidária para fazer uma ação conjunta e melhor. Luana pede 
ao Diego que ajude a escrever o roteiro dos vídeos dos conselheiros, e ele diz que consegue 
ajudar sim, mas que a carga das coisas do GT do Plano é grande então não sabe se consegue 
ser célere da resposta, mas dentro do possível, ajuda sim.  
 
O presidente Marcos Costa passa para suas considerações finais, e, sem mais a tratar, a 
Reunião Ordinária é encerrada às 16h27min.  
 
A presente ata foi redigida pelo Secretário Executivo do Conselho Estadual da Juventude,  

Douglas Fontana Miranda.  

Marcos Loiola da Costa 

Presidente do CEJUV/PR  
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