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Governo do Estado do Paraná – Casa Civil
Assessoria Especial de Juventude
Conselho Estadual de Juventude
Secretaria Executiva do Conselho
Assembleia Extraordinária do Conselho Estadual de Juventude - CEJUV/PR
10/11/2017 - Reunião Extraordinária do mês de novembro/2017.

Aos dez dias do mês de novembro do ano de 2017, 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 Extraordinária após
sua posse. Num primeiro momento, o Assessor Especial de Juventude do Paraná, Edson Luiz
Lau Filho informou que iria coordenar a reunião e seria secretariado por algum conselheiro da
sociedade civil, indicando o conselheiro Roger Rusty representante da entidade Jovem
Consciente, até a eleição da mesa diretora e na sequencia convidou os Conselheiros presentes
para efetuarem a sua auto apresentação. Presenças: Carlos Sviontek Junior (GELD),
Wellington Silveira Filho (JSB-PR), José Antonio Campos Jardim (Fabrica da Cidadania), Roger
Rusty (Jovem Consciente), Deborah Branco Godinho Castro (UBM), Eduardo Fulgêncio Jansen
(PP), Claudio Rodrigues Junior (JPSDB – Cascavel), Edson Luiz Lau Filho (AEJ), Eliana Zilio
Santana (SEED), Paulo Henrique Mariano (SETI), Diogo Moya (SEET), Larissa Marsolik
(SEDS), Alex Sandro da Silva (SEJU), Emanuel de Lima Cavalar (SEAB), Vinicius Mendes Rigo
(Comissão de Juventude – ALEP), Lucas de Brito Miguel (AEJ – Secretario Executivo),
totalizando 14 Conselheiros. Na sequência, o Assessor Especial de Juventude Edson Luiz Lau
Filho, passou a coordenar essa assembleia. ● Apresentação da pauta do dia, pelo
coordenador, sendo apresentadas algumas inserções- 1)- Aprovação do Regimento Interno. 2)Eleição da mesa diretora e definição dos membros das comissões temáticas. 1) sendo assim
iniciou-se a reunião com a leitura do Regimento Interno pelo Conselheiro Roger Rusty, para
aprovação dos Conselheiros (a) presentes, ficando observado que qualquer alteração no texto
deverá ser solicitado destaque para verificação. O regimento interno aprovado estará anexado
a esta ata. 1º destaque: Foi solicitado pelo coordenador a correção do texto no Art. 4º Item 1º e
também em todo texto que é citado o decreto a inclusão da data de publicação do Decreto
6755 sendo 25 de Abril de 2017(aprovado). 2º destaque: Após a leitura da Seção I o
coordenador solicitou que fosse evidenciado a estrutura do CEJUV, porém a solicitação já
estaria comtemplada no Capítulo V Art. 11º sendo assim o destaque ficaria atendido
(aprovado). 3º destaque: Foi solicitado pelo coordenador, adequação e correção textual do Art.
18º sobre as comissões temáticas para um melhor entendimento (aprovado). 4º destaque: O
conselheiro Wellington Silveira Filho explanou a importância das reuniões do CEJUV
acontecerem mensalmente devido a atuais demandas do Conselho, a conselheira Larissa
Marsolik pediu a palavra solicitando que se fosse aprovado o destaque as reuniões deveriam
acontecer em meio período do dia para otimizar o trabalho e obter o quórum necessário, sendo
que o conselheiro Diogo Moya ressaltou que as reuniões deveriam acontecer as sextas-feiras
iniciando o debate sobre o assunto. O coordenador Edson Luiz Lau Filho tomou a palavra
sugerindo que as reuniões mantivessem o calendário bimestral e que nos intervalos das
reuniões ordinárias as comissões temáticas deveriam se reunir para emissão de parecer e
debate de assuntos pertinentes das comissões, colocando à disposição a estrutura da
Assessoria Especial de Juventude para a realização das reuniões pelas comissões. A
conselheira Larissa Marsolik lembrou que devido a participação dos conselheiros das
macrorregiões de juventude que acontece através de web conferência deveria ser verificado o
calendário para a utilização dos espaços do Governo do Estado do Paraná que dispõe desta
estrutura. Após debate em plenária pelos conselheiros e conselheiras ficou aprovado as
reuniões ordinárias acontecerem bimestralmente e nos intervalos das reuniões as comissões
temáticas se reuniram, sendo aprovado também um calendário semestral das reuniões
ordinárias destacado pela conselheira Deborah Castro. 5º destaque: No Art. 6º Item I foi
solicitado pelo conselheiro Wellington Silveira e Carlos Sviontek a avaliação da necessidade de
supressão do item I “Atuação de acentuada gravidade administrativa que a torne incompatível
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com as finalidades do Conselho”, devido a abrangência de interpretações, após
explanação pela plenária fica aprovado a supressão do item. 6º destaque: Solicitação por parte
do coordenador da supressão dos artigos 30º (Os delegados da Conferência Estadual de
Juventude serão eleitos paritariamente nas Conferências Regionais conforme número de
representação estipulada pelo CEJUV para a região respectiva) e 31º ( Os representantes do
Poder Executivo Estadual para a Conferência Estadual de Juventude serão indicados pelo
Governador do Estado, mediante comunicação escrita ao CEJUV, no prazo de 30 (trinta) dias
que antecedem a sua realização), por se tratar de assuntos referentes a Conferência Estadual
de Juventude e que deve ser discutida por comissão formada para este fim quando pertinente.
Após leitura e debate de cada destaque realizado pelos conselheiros e conselheiras foi
aprovado o regimento interno o qual segue em anexo a esta ata, na sequencia o coordenador
Edson Luiz Lau Filho ressaltou que a aprovação deste regimento será um momento histórico
para o CEJUV e para as políticas públicas de juventude do Estado do Paraná, atribuindo uma
grande responsabilidade aos atuais membros do CEJUV depois de mais 20 (vinte) anos inativo.
● Informe: Coordenador Edson Luiz Lau Filho (AEJ). Foi repassado aos conselheiros (a)
que no dia 27 de novembro de 2017 acontecera uma audiência pública sobre o Sistema
Nacional de Juventude, realizado pela Secretaria Nacional de Juventude em Florianópolis,
onde o Governo do Estado do Paraná através da Assessoria Especial de Juventude estará
disponibilizando uma van para o descolamento e participação dos conselheiros (a) do CEJUV
na audiência, 2) Finalizado a leitura e aprovação do regimento interno o coordenador deu
segmento a pauta para a eleição da mesa diretora e definição dos membros das comissões
temáticas. Para eleição da mesa diretora, será indicado um membro de comum acordo da
sociedade civil e um membro governamental os conselheiros de ambas as partes tiveram um
prazo de 10 (dez) minutos para debater qual seria o representante de cada segmento, a partir
da indicação da sociedade civil o conselheiro Eduardo Fulgêncio Jansen (PP) e a indicação
governamental Edson Luiz Lau Filho (AEJ) a plenária decidiu seguir a tradição e eleger para o
primeiro ano de mandato o representante governamental ficando assim definido: Presidente
Edson Luiz Lau Filho (AEJ) e Vice-Presidente Eduardo Fulgêncio Jansen (PP). ● Justificativa
de ausência: O Presidente justificou a ausência do conselheiro Allan Kolodzieiski (SEEC) e da
conselheira Maria Cristina Fernandes Ferreira (SESA) por motivo de saúde. Definido a mesa
diretora, segue a pauta para organização das comissões temáticas, a conselheira Deborah
Castro (UBM) solicitou a inclusão na comissão de acompanhamento e fiscalização seguido do
conselheiro Wellington Silveira Filho (JSB-PR), conselheiro Emanuel Cavalar (SEAB),
conselheiro Diogo Moya (SEET), conselheiro Eduardo Fulgêncio Jansen (PP), conselheiro
Vinicius Mendes Rigo (Comissão de Juventude – ALEP) e conselheiro Edson Luiz Lau Filho
(AEJ). Para comissão de comunicação, articulação e mobilização os seguintes conselheiros (a)
solicitação a inclusão: conselheiro José Antônio Campos Jardim (Fabrica da Cidadania),
conselheiro Roger Rusty (Jovem Consciente), conselheira Larissa Marsolik (SEDS),
conselheiro Alex Sandro da Silva (SEJU), conselheira Eliana Zilio Santana (SEED) e
conselheiro Paulo Henrique Mariano (SETI) e para a comissão de acompanhamento dos
conselhos municipais de juventude solicitaram a inclusão os conselheiros (a): Carlos Sviontek
Junior (GELD) e conselheiro Claudio Rodrigues Junior (JPSDB – Cascavel) sendo assim os
conselheiros que não estão participando de nenhuma comissão nesta reunião ficara em aberto
os espaços para preenchimento posteriormente. A conselheira Deborah Castro (UBM) solicitou
a palavra para justificar a saída antecipada da plenária por conta da sua participação no
Parlamento Jovem e parabenizou a reativação do CEJUV. Ao final dessa Assembleia, o
presidente Edson Luiz Lau Filho agradeceu a participação de todos os conselheiros e reforçou
o convite para a audiência pública em Florianópolis no dia 27 de novembro de 2017. A presente
ata foi gravada e redigida pelo servidor Lucas de Brito Miguel (AEJ), Secretário Executivo deste
Conselho. O documento depois de aprovado será publicado em Diário Oficial e inserido no site
do CEJUV-PR.
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