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Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Juventude –
CEJUV/PR 08/11/2018

ATA CONVOCAÇÃO DO CONSELHO
Aos oito dias do mês de novembro do ano de 2018, às 9h00 em primeira convocação, na Sala
de Reuniões do 7° andar, na Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento SocialSEDS, sita no Palácio das Araucárias, à Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n°, bairro Centro
Cívico, em Curitiba, PR, estiveram reunidos os conselheiros integrantes do Conselho Estadual
de Juventude - CEJUV/PR, convocados que foram para essa Assembleia Ordinária. O
Presidente Eduardo Fulgêncio Jansen abre a pauta com a eleição para a próxima mesa. Foram
eleitos pelo Conselho os conselheiros Wellington Silveira Filho como Presidente e Thabata
Cristina Uhlik Vieira como Vice-Presidente para gestão 2019. O Presidente eleito Wellington
Silveira Filho comenta que os conselheiros não estão participando das reuniões, inclusive uma
cadeira não tem representação, pois o mesmo nunca compareceu. A cadeira do movimento da
mulher já ausente a terceira vez. O Presidente eleito Wellington Silveira Filho pede uma
Reunião Extraordinária para o mês de dezembro e comenta que não há organização interna do
próprio conselho, inclusive, a área de comunicação do Conselho não havia até o momento
apresentado redes sociais do CEJUV. O Presidente eleito Wellington Silveira Filho informa será
necessária uma nova eleição ou a substituição dos mesmos das cadeiras ausentes, seguir o
estatuto. O Presidente Eduardo Fulgêncio Jansen concorda com o Presidente eleito Wellington
Silveira Filho. Às 10:15h o Presidente Eduardo Fulgêncio Jansen anuncia a chegada do ExPresidente Edson Luiz Lau Filho no Conselho. 18m33 cumprimenta o Ex-Presidente Edson
Lau, bem como o Presidente eleito Wellington Filho e a Vice-Presidente Thabata Uhlik. O
Presidente Eduardo Jansen passa a palavra para o Gerente da Agência do Trabalhador Rafael,
que agradece a oportunidade da palavra e apresenta a agência e a referência em âmbito
nacional por dar a oportunidade à trabalhadores que estão iniciando sua vida no mercado de
trabalho, além de toda a demanda cotidiana da agência. O Presidente Eduardo Jansen elogia o
Gerente Rafael pelo trabalho desenvolvido e anuncia a presença do novo Assessor Especial da
Juventude, Nassim Bacila e convida o mesmo para sentar-se a mesa. O Presidente Wellington
Filho comenta a importância do CEJUV ter esta parceria com a Agência do Trabalhador,
comenta a importância que tem do trabalho na vida do jovem e que é um papel do Conselho
criar essa consciência na juventude que a oportunidade está ao alcance deles. Larissa
parabeniza o Assessor Especial da Juventude Nassim Bacila, o Ex-Presidente Edson Lau e
toda a mesa diretora, se põe à disposição de todos que necessitam de ajuda. Larissa
acrescenta que cada individuo precisa ter as condições mínimas para que seja direcionado
para um processo de qualificação, pois a política da assistência é compatível com a politica do
trabalho e mulheres em condições vulnerabilidade deve ser aprofundado com a política de
assistência. Foi comentado que o primeiro emprego é o mais difícil e esta oportunidade traz
desenvolvimento para o jovem trabalhador. Cita também que é interessante buscar uma
parceria com escolas estaduais para trazer os jovens que estão concluindo o ensino médio,
sejam encaminhados com a Agência do Trabalhador e juntamente com a Secretaria de
Educação. Concluiu afirmando que a Agência do Trabalhador está a disposição da CEJUV em
projetos remotos, pois o sistema da agência tem apenas como requisito um computador e
conexão com a internet para estar em qualquer lugar ofertando empregos. O Presidente eleito
Wellington Filho primeiramente agradece a presença do Ex-Presidente Edson Lau e do
Assessor Especial da Juventude Nassim Bacila e solicita uma visão analítica da Larissa e da
Vice-Presidente Thabata Uhlik sobre a vulnerabilidade do jovem e da família. Larissa afirma
que é um processo de reconstrução de vinculo da Agencia do Trabalhador e da política de
assistência social para alcançar esses jovens, as vezes tem a vaga, mas não tem um
profissional com o perfil para esta vaga. É necessária uma qualificação deste jovem. 49:03
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sugere que as redes sociais do conselho possam estar a disposição para multiplicar as vagas.
O Presidente Eduardo Fulgêncio Jansen, solicita que a Vice-Presidente eleita pelo conselho,
tome o contato dos demais conselheiros para multiplicar as vagas. O Assessor Especial da
Juventude Nassim Bacila agradece ao Ex-Presidente Edson Luiz Lau Filho e elogia a
conselheira Larissa Marsolik pelo trabalhado desenvolvido. Acrescenta também que se
disponibiliza a qualquer necessidade do CEJUV e pede o estreitamento dos servidores do
SINE e do FAS para contemplar o maior número de jovens. A Larissa se propôs a auxiliar
nesta articulação para construir como conselho para a próxima reunião com a mesa diretora.
Ex-Presidente Edson Lau complementou a fala do Assessor Especial da Juventude Nassim
Bacila, que muitos jovens vêm da região metropolitana para Curitiba fazer o cadastro para
certas vagas de trabalho que já são disponibilizadas na internet, por isso deve-se fortificar as
regionais na questão do trabalho. O Assessor Especial da Juventude comenta que deve tornar
mais público a facilidade que se tem nos SINEs descentralizados para o jovem buscar
emprego. 57:04 concorda, informa também que consegue trazer as empresas para os SINEs
descentralizados para fazer a seleção, mas necessita ter esta demanda. O Presidente Eduardo
Jansen conclui que é necessário criar este link empresa x jovens e elogia o Deputado estadual
Paulo Litro por já adotar politicas para os jovens. O Ex-Presidente Edson Lau parabeniza o
novo Assessor Especial da Juventude, o Presidente Eduardo Jansen, pela eleição o Presidente
Eleito Wellington Filho e acrescenta que é muito importante fazer a lei ser aprovada, que com
certeza fará um excelente trabalho com sempre fez. O Presidente Eduardo Jansen parabeniza
o Ex-Presidente Edson Lau pelo trabalho que desenvolveu quando na frente do CEJUV. Àtila
parabeniza a todos pela dedicação do CEJUV e reconhece como é difícil a participação do
jovem na politica mas é necessário essa inclusão, concorda com o Presidente Wellington Filho
na questão de fazer a troca dos Conselheiros que não acompanham as reuniões e incluir
pessoas que tem o interesse de participar no CEJUV e acrescenta que é necessário ter metas
para lidar como um parâmetro de avaliação do trabalho desenvolvido em prol da sociedade,
trazendo representações para averiguar o resultado, bem como conhecerem o trabalho do
CEJUV. Átila recomenda também que as pautas tenham um horário de inicio e fim préestabelecido para se organizar com a legenda, lembra também que temos a mais jovem
Deputada Federal eleita, a Luiza Canziani. O Presidente eleito Wellington Filho comenta que a
reunião é a cada dois meses, uma manhã. O tempo é curto para discutir um intervalo de tempo
tão longo e lembra que nas ultimas pautas, a única efetiva foi a que foi aprovada a nova lei. O
Presidente eleito Wellington Filho informa que muitas vezes os conselheiros desconhecem a
pauta do dia, uma amostra que não mantém o hábito de fazer a leitura da convocação,
acrescenta que o Ex-Presidente Edson Lau é a conexão do CEJUV com o Conselho Nacional
da Juventude. O Presidente Eduardo Jansen coloca em votação a presença do Ex-Presidente
Edson Lau nas pautas do CEJUV e é aprovado a sua participação. A Vice-Presidente Thabata
Uhlik tem a palavra e fala sobre o CEJUV ter sido convidado para o Projeto Geração Atitude
que analisará as 32 melhores propostas de lei apresentadas por estudantes do ensino médio e
orientadas por professores da rede pública estadual de ensino em atividades dos alunos no
Poder Executivo, Legislativo e do Poder Judiciário. O Presidente eleito Wellington Filho lembra
que o CEJUV pode estar presente em qualquer evento que representar ativamente o Conselho,
embora o CEJUV precisa estar ciente, se não houver nenhum Conselheiro contra essa
representatividade, qualquer membro do Conselho pode realizar a representação. O Presidente
eleito Wellington Filho deverá tratar nas próximas eleições sobre o Fundo Estadual da
Juventude e menciona as duas formas de manter o CEJUV, hoje ele é um Conselho Consultivo
ou tornar ele um Conselho Deliberativo, é um processo que deverá ser visto primeiramente
com a Governadora Cida Borghetti e depois na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. O
Assessor Especial da Juventude, chefe também da Coordenadoria de Assuntos Políticos da
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Casa Civil, irá facilitar este link entre o Governo do Estado e do CEJUV. Larissa Marsolik
comenta que há uma expectativa positiva em criar este diálogo. 1h33m18 pede uma atenção
especial ao Projeto Geração Atitude, exposto pela Vice-Presidente Thabata Uhlik, solicita que
todos os Conselheiros participem do evento, logo o nível de importância. Larissa concorda com
a representação do CEJUV no evento da Geração Atitude como agentes mobilizadores, porem
neste caso deve-se comunicar a Secretária Executiva Thabata Uhlik, pois o Conselheiro deve
representar o Conselho Estadual da Juventude com a opinião do CEJUV e não uma opinião
individual, bem como ter um convite oficial para que o Conselho seja oficiado como
representado, para legitimar o CEJUV de forma pública. Acrescenta também que passar de um
Conselho Consultivo para um Conselho Deliberativo é necessária essa formalidade. O
Presidente eleito Wellington Filho pede ao plenário para a próxima reunião um ponto de pauta
e solicita que a Larissa procure a Secretária Executiva Thabata Cristina Uhlik Vieira para tornar
o processo de legitimação do CEJUV. 1h42m10s comenta que por experiência em Conselhos,
a dinâmica pode ser afetada caso as regras não sejam estabelecidas com todo o Conselho
envolvido pra não trazer uma pauta que não tenha o foco de todos. Larissa informa que as
representações são importantes porem deve estar de acordo com o Conselho para expressar a
opinião do CEJUV como um todo. Deborah Branco Godinho Castro complementa que apenas
uma apresentação já traria representatividade do CEJUV, não necessariamente ele necessite
expressar uma opinião em nome do Conselho. O Presidente eleito Wellington Filho cita que os
Conselheiros não participam nem ao menos das Pautas, por isso, não podem expressar a
opinião pública do CEJUV, mas seria interessante a representação apenas de presença física,
pois o mesmo não tem convite para nenhum tipo de evento. O Presidente eleito Wellington
propõe que as pautas sejam transmitidas sempre via internet, que as reuniões serão
divulgadas para que as pessoas possam participar efetivamente para que cumpra o seu papel
em prol da sociedade, solicita que as Secretarias que estão no CEJUV passem a agenda de
eventos para que o mesmo possa estar mais presente e pede para que a Secretária Executiva
Thabata Uhlik para a próxima reunião colocar no grupo do WhatsApp o que cada comissão faz,
mesmo que não tenha voto na mesa mas pode agregar na pauta. O Assessor Especial da
Juventude Nassim Bacila irá verificar quais são representantes governamentais que não estão
comparecendo as reuniões para que possa solicitar a presença dos mesmos, ou fazer a
substituição por não estar demonstrando o comprometimento com o CEJUV. A conselheira
Deborah Branco Godinho Castro mencionou que em reuniões anteriores foi comentado sobre a
ausência de alguns representantes governamentais, bem como de entidades, que não tiver a
falta justificada, será feito a troca de cadeiras, para que não prejudique o CEJUV por falta de
representatividade. O Assessor Especial da Juventude sugere uma Reunião Extraordinária
antes do dia 29 de novembro para evoluir a minuta. O Presidente eleito Wellington Filho aprova
a reunião e ocorrerá até o fim do mês. O Presidente Eduardo Fulgêncio Jansen declara a pauta
encerrada.
Participantes: Carlos Sviontek Junior (Grupo de Estudos de Liberdade e Democracia –
GELD), Wellington Silveira Filho (Juventude Socialista Brasileira do Paraná – JSB – PR),
Alexandre Leal dos Santos (Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná
– FETAEP), Deborah Branco Godinho Castro (União Brasileira das Mulheres – Seção Ponta
Grossa – UBN), Eduardo Fulgêncio Jansen (Partido Progressista de Maringá – PP), Edson Luiz
Lau Filho (ex presidente e Assessor Especial de Juventude – Paraná), Eliana Zilio Santana
(Secretaria de Estado da Educação), Paulo Henrique Mariano (Secretaria de Estado da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), Diogo Moya (Secretaria de Estado de Esporte e
Turismo), Larissa Marsolik (Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social), Allan
Kolodzieiski (Secretaria de Estado da Cultura), Vinicius Mendes Rigo (Comissão de Defesa dos
Direitos da Juventude da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná),
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Nassim Gibran Brunow Ventura Bacila (Assessor Especial de Juventude do Estado do Paraná)
e Thabata Cristina Uhlik Vieira (Secretária Executiva e Vice Presidente do CEJUV/PR). O
documento depois de aprovado será publicado em Diário Oficial e inserido no site do CEJUVPR.

Thabata Cristina Uhlik Vieira
SECRETÁRIA EXECUTIVA CEJUV/PR
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