
                                                              

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE JUVENTUDE 

Ao dia 30 de abril do ano de 2021, às 14h06min, 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 Costa iniciou a Reunião Ordinária falando que alguns conselheiros 
sugeriram trabalhar com mais uma pessoa na Secretaria Executiva, e a conselheira Roberta 
Picussa da Alep se propôs a ajudar, no conceito de existir um Secretário Executivo Adjunto. O 
conselheiro Alyson Fernandes foi quem trouxe essa sugestão e o Marcos Costa e a Roberta 
apoiaram a sugestão. O conselheiro Alex diz que não depende de aprovação da plenária, a 
Secretaria Executiva é instituída pela Secretaria responsável pela juventude e acredita que não 
precisa da aprovação do Conselho. O presidente Marcos reforça vem falando há algum tempo 
sobre o Douglas Miranda, Secretário Executivo, estar sobrecarregado, pois além de Secretário 
Executivo ele é técnico da Coordenação de Políticas Públicas para a Juventude, então é para 
melhorar o trabalho do Conselho realmente. Gustavo Ramos apoia o que foi dito e também se 
disponibiliza a ajudar o nesta demanda. Seguindo, o Secretário Executivo pede para que os 
conselheiros leiam as atas enviadas para análise, confirmar a presença, posicionamento nas 
votações das pautas e etc, verificando se está correto com o debatido em plenária e ficarem 
atento aos feedbacks.  

O conselheiro Lucas Siqueira se manifesta informando que ficará como suplente no Conselho, 
porque ele vai assumir a representação do grupo dignidade no fórum do FUNDEB Paraná, 
então por questões de agenda ele está se tornando suplente da cadeira. Apresenta Wenik 
Marinho Felix, quem vai assumir a cadeira representando o Grupo Dignidade, e diz que está à 
disposição para o que precisarem. Marcos agradece a contribuição de Lucas ao CEJUV, e abre a 
palavra para o Wenik se apresentar. Assim, ele se apresenta, agradece o Lucas pela confiança e 
desta forma dão continuidade às pautas da plenária. 

A conselheira Renata Torres, fala sobre o Junho Paraná Sem Drogas,  convidando o CEJUV para 
que seja parceiro do Conselho de Drogas para fazer ações em conjunto, pensando em uma live 
e também outras atividades para além das lives. O vice-presidente Fauze agradece o Lucas 
Siqueira pela atuação no Conselho, deseja boas vindas ao Wenik, e também parabeniza o 
trabalho da Renata, complementando que participa da Comissão de Drogas da OAB, e está 
cotado para assumir a cadeira do Conselho Municipal de Drogas de Curitiba representando a 
OAB também. Alex Silva cita que poderiam ser feitas ações sobre socioeducação também, em 
que no ano de 2020 eles elaboraram atividades com esses jovens durante todo o  mês, e então 
se disponibilizaram para fazer essa parceria com as unidades socioeducativas. Regina Célia, diz 
que a SEED  também tem uma representação no CONESP, e a Secretaria de Educação trabalha 



com os estudantes de ensino médio nesse trabalho de prevenção às drogas junto ao  
Ministério Público, foi feita uma proposta de um concurso e acredita ser a quarta ou quinta 
edição este ano, sendo as escolas públicas geralmente as ganhadoras do concurso, inclusive a 
SEED tem um recurso do FIA (Fundo para a Infância e Adolescência), para um trabalho de 
capacitação EAD, portanto ela coloca a SEED à disposição para auxiliar nas transmissões ao 
vivo.  

Marisa também coloca a SESA à disposição, eles já têm parceria com a SEED no programa 
Saúde na Escola, que atende desde educação infantil até estadual e uma das ações é a 
prevenção de drogas, então eles tem mais de um milhão de crianças e adolescentes recebendo 
essas atividades. O presidente Marcos Costa também coloca a SIEP à disposição e diz que a 
união da sociedade civil com o governo vai resultar em uma ação muito importante.  

Na sequência, o Coordenador de Políticas Públicas para a Juventude, Samuel Tives, apresenta 
as ações da Coordenação junto a uma apresentação de slides. (anexo em ata) 

Alex parabeniza pela apresentação dizendo que ficou bastante clara e didática, e se possível 
solicita a disponibilização do material. Aproveita a presença do Samuel para perguntar a 
respeito das Conferências Estaduais, pois eles estão aguardando um retorno da Secretaria 
Nacional. Samuel diz que teve uma reunião na presente semana com a Secretaria, e que eles 
terão uma reunião só para falar sobre as conferências no começo do mês de maio, no dia 5, e 
na última reunião além das conferências tinha também a pauta da vacinação da juventude, 
então foi uma reunião bem difícil de acompanhar, pois os estados estão em pontos diferentes, 
portanto foi uma reunião bem complexa, inclusive propõe uma extraordinária após só para 
falar das questões da conferência. No momento, afirma que a informação que tem é do 
formato ser híbrido e antes das eleições, então seria no começo do ano que vem, mas ele 
votou na opção de ser presencial para depois das eleições do ano de 2022. Alex acha um 
encaminhamento plausível fazer uma extraordinária, conta que o ponto de pauta foi trazido à 
comissão pelo conselheiro Wenik, e este sugere que ao invés de serem feitas as conferências, 
eles pudessem se organizar para realizar seminários de formação política para a juventude, 
trabalhando com as juventudes dos municípios, e fazendo um processo de reestruturação do 
que é um conselho municipal. Samuel diz que eles já estão fazendo essa questão de 
aproximação dos conselhos, e inclusive pede para o Conselho ajudar nessa formatação, mas 
para fazer as questões online eles contam com estrutura do município e da integração com o 
município, então primeiro eles precisam integrar com o município para depois conseguir dar 
um segundo passo.  

Concluindo a questão das conferências, Samuel pede que os conselheiros opinem sobre a 
formatação que consideram melhor, para que ele vá nessas reuniões com a opinião de todos. 
Nesse ponto, Alex diz que nem sempre a posição do Coordenador de Juventude vai ser 
unânime em relação aos Conselhos, então talvez pudesse ter representantes dos conselhos 
nas reuniões junto com os coordenadores num dado momento com a Secretaria ou grupo que 
vem discutindo isso, a fim de convergir as ideias. Samuel responde que agora como o Conselho 
Nacional é da sociedade civil, eles estão divergindo com a Secretaria Nacional, a conversa com 
eles está um pouco mais complicada, por isso não está havendo tanto diálogo.  



Em relação aos Centros da Juventude, a conselheira Larissa Marsolik fala que hoje existem 28 
centros, e eles tem em média 500 bolsistas agentes da cidadania que recebem uma bolsa no 
valor da hora aula de estágio, sendo esse valor um complemento para que eles sejam 
multiplicadores de boas práticas. Ela fala que pode ser uma pauta para outra reunião, uma 
reunião em que eles possam apresentar o trabalho desenvolvido no momento pelo DAS com 
os Centros da Juventude, portanto é organizar um tempo para que eles organizem uma 
apresentação e Larissa acredita ser bem importante, visto que todos precisam olhar juntos 
para os Centros da Juventude. Em relação à fala da Larissa, Renata Torres diz  que ela é agente 
penitenciária de carreira, trabalhou muitos anos no município de Piraquara, e lá existe um 
Centro da Juventude. Ela quer chamar a atenção do Conselho, reafirmando que na pandemia 
eles não conseguem visitar, mas que de alguma forma eles pudessem pensar como uma 
prioridade os Centros da Juventude, principalmente o de Piraquara, justamente por ter a 
penitenciária. Larissa diz que eles estão principalmente nos lugares mais precários, e que 
podem continuar falando sobre em um outro momento para aprofundar no assunto.  

1.  Apresentação do Projeto de Protagonismo Juvenil da SESA 

A conselheira Marisa da Costa apresenta Camila e a Juliana para que elas possam iniciar a fala 
sobre o projeto. Elas compartilham a tela para apresentar os slides e assim prosseguem com a 
explanação para os conselheiros (anexo a ata).  Marisa agradece a presença e parabeniza pelo 
projeto, e a Renata tem uma dúvida sobre como vai ser o método de captação dos jovens, e 
em resposta explicam que estão abertas a captar o máximo de jovens que conseguirem, 
falaram com os Coordenadores das regionais, com o Grupo Dignidade e com o CPATT, que é o 
Centro de Pesquisa e Atendimento a Travestis e Transexuais. O conselheiro Gustavo pergunta 
se essas ações têm um determinado tempo para acontecer ou é um ciclo, e elas dizem que a 
ideia é ter caráter de permanência, ser contínuo. Alex parabeniza a apresentação e 
compartilha com os conselheiros que eles tiveram no município de Fazenda Rio Grande um 
projeto semelhante a esse, que foi realizado com os adolescentes chamado adolescentes 
promotores de saúde, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde e eles capacitaram esses 
adolescentes, que foram nas escolas replicar esse conteúdo, então isso os aproximou e 
possibilitou fazer diversas perguntas, sendo uma troca bem interessante. As convidadas 
agradecem as colocações e pedem que se os conselheiros tiverem jovens para encaminhar o 
projeto fique à vontade. Gustavo também parabeniza e diz ser muito interessante se em outro 
momento elas pudessem voltar para mostrar os resultados da ação, o que ficou acordado por 
elas. Marisa agradece mais uma vez a elas e ao Conselho, e passa a palavra para o vice-
presidente Fauze Salmen, também presidente da Comissão de Comunicação, Articulação e 
Mobilização.  

2.  Comissão de Comunicação, Articulação e Mobilização. 

Fauze inicia sua fala apresentando a proposta do projeto solidário, ideia trazida pelo Samuel 
que surgiu em conversa com o gestor do Estado do Amazonas, contando que lá os jovens estão 
fazendo diversos trabalhos voluntários, como por exemplo ajudar na fila da vacinação, e então 
Fauze achou interessante trazer essa pauta para criar um grupo de trabalho para realizar 
algum trabalho social. Sendo assim, seria uma arrecadação de alimentos, mas voltadas para 
famílias que serão mapeadas por eles mesmos, o Conselho poderia fazer essa mobilização em 



várias áreas do estado, e não só alimentos mas também material de higiene para entidades 
que precisam, como orfanatos e asilos. Ainda, aproveitar também que está chegando o 
período do inverno para fazer doação de agasalhos e cobertores, mapeando os locais que 
precisam. Alex Silva diz que a iniciativa é louvável, mas ele se preocupa um pouco com essa 
questão do CEJUV fazer o mapeamento, pois já tem as Secretarias de Assistência Social, por 
exemplo, que já tem o mapeamento dessas famílias, então talvez fizesse isso a partir de algum 
contato com a Assistência Social. Gustavo afirma que a maioria das organizações tem feito 
ações nesse sentido de arrecadações, e entende que eles precisam sempre que preciso 
mobilizar o Conselho, mas no momento acha que cada organização tem se juntado umas com 
as outras, e questiona se todas vão conseguir participar de mais uma, assim, não conseguindo 
visualizar o papel do Conselho nesse sentido. Renata concorda com o Alex, e talvez eles 
possam integrar uma campanha já existente, como a campanha da Biblioteca Pública que você 
doa um alimento e ganha um livro, assim o Conselho consegue ajudar uma campanha que já 
está em execução. Fauze diz que era só uma sugestão, e que vão fazer algo pela Coordenação 
mesmo. Ainda, fala da live sobre juventudes e direito, que fizeram uma abordagem diferente, 
tem ciência de que tiveram alguns problemas e depois ele manda no grupo as aprovações de 
que a comissão iria organizar a live, mas foi um sucesso não só por questão de público, eles 
viram também que o pessoal da área do Direito é bem interessado nas questões, alguns 
participantes das comissões da OAB assistiram a live e também alguns institutos, eles não 
conheciam o Conselho então foi bem legal pra conseguir ampliar o rol de atuação do CEJUV.   

Marcos Costa diz que todo ano a SIEP faz um grande evento gratuito de âmbito estadual para 
trazer alguma personalidade para falar com os jovens, e esse ano pela primeira vez será online, 
eles sempre fizeram na Câmara Municipal de Maringá mas dessa vez não vai ser possível. 
Apresenta a proposta de flyer do evento e quem serão os debatedores, e assim todos apoiam 
o CEJUV ajudar a divulgar a aula magna, com apenas uma abstenção da cadeira da JSPDT, 
representada pelo Gustavo.  

Seguindo a pauta, o presidente Marcos Costa passa a palavra para o Douglas Miranda, que vai 
fazer os informes da Comissão de Acompanhamento aos Conselhos Municipais.  

3. Comissão de Acompanhamento aos Conselhos Municipais. 

Douglas explana o andamento das atividades da comissão, visto que o presidente desta, 
Alyson Costa, estava indisponível no momento. Fala que agora estão fazendo um trabalho mais 
prático visitando os municípios, e o presidente Marcos reafirma a importância dessa comissão 
no Conselho. Na sequência, Fauze retoma a pauta da SIEP frisando a importância do evento, 
visto que o Marcos é presidente do CEJUV e vai estar representando a juventude do estado 
com grandes personalidades do Paraná. O conselheiro Guilherme diz que falta mais o contato 
presencial com os municípios, ele faz o que pode, desde a última semana visitou mais de 10 
cidades, mas é preciso que mais pessoas façam isso, e Marcos parabeniza a atuação do 
Guilherme afirmando que é um exemplo para todos.  

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

4. Comissão de Acompanhamento e Fiscalização.  



O presidente da comissão inicia sua fala dizendo que a comissão se reuniu na presente manhã, 
com a presença do Jonatas Sena, do Guilherme, do Wenik e dele, e basicamente eles 
debateram pontos que estavam em haver desde a reunião passada. As pautas permanentes já 
foram trazidas pelo Samuel, e sobre o Projeto de Lei ele apresentou como ação da 
coordenação, mas eles tem um Grupo de Trabalho que trabalha nessa perspectiva, o Fauze 
inclusive estava preparando a minuta para ser apresentada e eles fazerem o encaminhamento. 
O outro GT segue trabalhando no plano, eles se dividiram em dois grupos para ter duas frentes 
de trabalho, uma parte está trabalhando exclusivamente com as contribuições da Consulta 
Pública e o outra com as informações vindas das Secretarias de Estado. Ainda, a residente 
técnica, Jaqueline Jungles, tem trabalhado na construção dos textos, sendo eles o marco 
histórico e o  situacional, ou seja, o GT tem trabalhado com afinco para agilizar esse processo o 
mais rápido possível. Inclusive eles querem marcar uma pauta na próxima plenária para 
apresentar o andamento do que já foi desenvolvido. A segunda pauta da comissão são as 
informações dos ofícios enviados para os deputados, até a reunião passada eles não tiveram 
nenhum retorno, e foi deliberado que seria enviada uma correspondência ao presidente da 
ALEP para tentar provocar essa manifestação dos deputados.  

O próximo ponto é a resposta da SEED para a participação de alguém na plenária, Regina Célia 
esclarece que fez contato novamente com a Assessora da Diretora de Gestão Escolar, na 
presente data, e ela não está em Curitiba, portanto ficou agendado que na próxima reunião, 
dia 28 de maio, está confirmada a presença dela, ela mesma irá fazer a fala ou vai indicar 
alguém, então só precisam fazer um e-mail confirmando a solicitação, constando dia, data, 
horário, o representante e o conteúdo da apresentação. Desta forma, Alex pede para que o 
Douglas envie o e-mail de confirmação, e Regina salienta que já recebeu o e-mail para enviar e 
vai encaminhar para o Douglas. Retomando a segunda pauta, Douglas informa que ainda não 
foi enviada a correspondência ao presidente da Alep, e Alex se compromete a redigir uma 
minuta de ofício para que seja feito o encaminhamento. A pauta quatro diz respeito aos ofícios 
para a SESA, eles foram enviados e a SESA está fazendo os levantamentos, pode demorar um 
pouco por questões de dinâmica interna, mas assim que estiverem prontos serão 
encaminhados ao CEJUV.  

O ponto cinco é sobre as conferências, mas o Samuel já explicou sobre. Marisa diz que o 
Douglas encaminhou pra ela a proposta dos ofícios e que a princípio não vai precisar de 
nenhuma alteração no que diz respeito aos dados da juventude na pandemia, ela vai fazer um 
contato interno para saber se na próxima reunião eles já podem apresentar os dados. Em 
relação ao outro ofício, ela quer retomar, pois havia sido combinado que primeiro iriam fazer 
um panorama dos dados das violências, de forma geral, e gostaria de fazer essa análise dos 
dados gerais de mortes por causas externas antes de trazer os dados de saúde mental. Alex 
concorda com o que foi dito pela Marisa e agradece pela disponibilidade. O conselheiro Diego 
Henrique Alves se manifesta avisando que o Glauber Xavier já havia feito uma minuta de ofício 
e está no grupo de Whatsapp, então isso pode poupar trabalho. Por fim, Wenik agradece a 
oportunidade de estar no Conselho e coloca a Secretaria de Juventude de Arapongas a 
disposição, pois acredita que juntos podem fazer trabalhos bem relevantes.  

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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