ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE JUVENTUDE
Ao dia 27 de julho do ano de 2020, às 14h11min, estiveram reunidos (as) Conselheiros (as)
integrantes do Conselho Estadual da Juventude – CEJUV/PR, de forma eletrônica pela
plataforma online – Skype, devido às recomendações de precauções ao alastramento da
pandemia do COVID-19.
O presidente Fauze Salmen Neto iniciou a Reunião Ordinária com alguns avisos prévios e
informes para manter a ordem e fluxo da reunião, e em seguida, a conselheira Larissa Marsolik
seguiu para o primeiro ponto de pauta.
1. Apresentação das ações da Coordenação de Políticas Públicas para a Juventude.
A conselheira Larissa Marsolik começou a apresentar as ações da Coordenação, citando que
as portas estão abertas para os conselheiros acompanharem as ações da Coordenação, de
acordo com os temas e cadeiras de cada um, e que também seria uma alternativa apresentar
em todas as reuniões da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização o andamento dos
mesmos. Na sequência, continua apresentando as ações, e quanto ao projeto PNUD de
combate às drogas na juventude, que em caso de aprovação do projeto, a Coordenação vai
retornar ao Conselho para apresentá-lo com maiores detalhes. No entanto, devido às
programações já definidas, a conselheira Larissa apresentou oito ações da Coordenação até o
momento em que o Chefe do Departamento de Justiça da Secretaria de Justiça, Família e
Trabalho, Felipe Hayashi, começasse a apresentar o projeto do departamento, como já estava
previsto para acontecer às 14h30. Desta forma, depois de referida apresentação serão
retomados os assuntos referentes às ações da coordenação.
2. Apresentação do projeto do Departamento de Justiça – Felipe Hayashi – Chefe do
Departamento de Justiça.
Felipe Hayashi iniciou sua fala apresentando algumas ações do Departamento de Justiça,
explicando um pouco sobre a Força Tarefa Infância Segura e suas 17 ações, que atuam em
parceria com diversos atores de Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Apresentou as residentes técnicas do Departamento, Luana, Leticia e Jaqueline, que também
estão à frente do projeto a ser apresentado, ressaltando que a ideia é ter uma aproximação
maior no âmbito da juventude com a força tarefa, assim trazendo uma proposta de parceria
entre a FORTIS e o Conselho, em que a proposta do projeto com o CEJUV seria para criar um
engajamento do jovem na Força Tarefa Infância Segura, que atua em operações como no
carnaval, algumas em conjunto com o as redes sociais Facebook e Instagram, para retirada do
ar sites com conteúdos de pedofilia e demais operações, que vão desde a primeira infância até
prevenção de drogas. A conselheira Luana Florentino ressalta que vai falar no momento
enquanto residente técnica do departamento iniciou relatando sobre o projeto e sobre seus
desdobramentos. Luana diz que o projeto consiste em criar uma mascote, com uma face
jovem, e que ele seria criado em um concurso, acrescentando que ele seria utilizado como uma

forma de criar vídeos e posts nas redes sociais, que instrua o jovem a ajudar no combate ao
abuso e violência contra a criança e adolescente, trazendo a juventude para dentro desse
contexto, algo que ele fez parte. Diz ainda, que o intuito é que o concurso seja promovido em
parceria com a Coordenação de Políticas Públicas para a Juventude e o Conselho Estadual de
Juventude, no qual o CEJUV será o co-autor e finaliza dizendo que as residentes técnicas
estão elaborando o regulamento para aprovação em plenária e possíveis análises e sugestões,
reforçando que o principal objetivo é tornar o jovem protagonista no enfrentamento ao abuso e
violência de crianças e adolescentes. O doutor Felipe Hayashi também faz suas considerações
falando que além desse projeto também podem ser feitas futuras parcerias do Conselho com
ações do departamento, inicialmente trabalhando com propostas que não envolvem recursos,
mas que futuramente, e se necessário, poderiam pensar em outras parcerias para buscar
esses recursos. O presidente Fauze diz que seria justo a Conselheira Luana assumir o
intermédio entre o Departamento de Justiça e o Conselho, mas a Conselheira Larissa diz que é
importante passar o projeto para a Comissão de Fiscalização, para que eles possam indicar
conselheiros governamentais e da sociedade civil para participar, envolvendo todos os
interessados no projeto, e também pede para que ocorra a apreciação dos demais
conselheiros. As residentes técnicas concordam, e o doutor Felipe indica o encaminhamento
para uma reunião ordinária da FORTIS para levar ao conhecimento de órgãos parceiros.
Decisão da plenária: Ficou deliberado o encaminhamento para a Comissão de Fiscalização,
aprovado por unanimidade, e que os representantes serão indicados posteriormente.
O presidente Fauze Salme Neto finaliza agradecendo a presença dos integrantes do
departamento.
Adiante, a conselheira Larissa da continuidade a apresentação das ações da Coordenação,
retomando a primeira pauta:
1. Apresentação das ações da Coordenação de Políticas Públicas para a Juventude.
Larissa Maroslik continua os informes da Coordenação de Políticas Públicas que foi tomado
conhecimento na presente data, durante o período da manhã, pela Secretaria Nacional da
Juventude que é necessário a manifestação sobre o adiamento ou manutenção das
Conferências da Juventude. Foi definido que a Coordenação irá se declarar favorável ao
adiamento, pois entendem que será importante um amplo processo de divulgação e
participação, enviando uma resposta até o presente final de semana. Reforça ainda a
importância da participação dos conselheiros a partir das suas cadeiras no acompanhamento
dos projetos, para que mensalmente eles tenham o status do andamento da ação. Ato
contínuo, informa sobre um convite que a CPJ recebeu para participar enquanto Coordenação
e Conselho de um seminário a ser realizado no dia 30 de julho sobre o enfrentamento ao tráfico
de pessoas, para que um representante governamental e um representante da sociedade civil
estejam presentes para acompanhamento.
Decisão da plenária: Aprovado.
Finalizou falando sobre a aproximação do Conselho e da Coordenação, e seguindo a pauta, o
presidente Fauze passa a palavra para o conselheiro Alyson Costa, presidente da Comissão de
Acompanhamento aos Conselhos Municipais.
3. Comissão de Acompanhamento aos Conselhos Municipais.
O presidente da Comissão inicia sua fala dizendo que os informes serão breves, pois a
comissão não realizou a reunião virtual porque precisavam apenas dos relatos do Secretario
Executivo Douglas Miranda e da Larissa Marsolik sobre o andamento do Censo Gestão da
Política Pública para as Juventudes e Censo Conselhos Municipais de Juventude, combinado

que a partir do dia 03 de agosto será disponibilizado o sistema para os gestores municipais e
será elaborado um relatório semanal para atualização da comissão sobre o preenchimento por
parte dos municípios. Acrescenta também que foi concordado sobre a realização de testes no
sistema por parte dos conselheiros da comissão até quinta-feira desta mesma semana, em que
o Douglas está finalizando a parte técnica e a Larissa está monitorando o andamento. Alyson
finaliza dando a importância para que os trabalhos sejam feitos de forma contínua para obter
os dados sempre de forma atualizada.
O presidente elogia a comissão, e o vice-presidente Marcos também se pronuncia elogiando a
objetividade da comissão. O conselheiro Diego Henrique faz uma observação citando que uma
das pautas orçamentárias a serem apresentadas posteriormente tem ligação com as pautas
dessa comissão.
Seguindo a pauta, o presidente Fauze passa a palavra para o conselheiro Rodrigo Baitala,
presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização.
4. Comissão de Acompanhamento e Fiscalização.
O presidente da comissão inicia o relato informando que a conselheira Rafaela dos Santos
apesar de bem ativa na presidência da referida Comissão, por motivos pessoais solicita a
alteração de ordem de sua cadeira, sendo decidido que ela será suplente e o conselheiro
Rodrigo irá assumir a presidência da Comissão, e como fazem parte da mesma cadeira, não foi
necessário realizar eleição. Continuando, disponibiliza a fala por partes dos conselheiros Alex
Sandro e Luana Florentino, citandos que são os conselheiros mais ativos dentro da comissão e
parabeniza ambos pelo trabalho executado. Alex Sandro da Silva começa falando da reunião
realizada no sábado pela comissão, informando que eles retomaram algumas pautas para
discussão como o selo e ofícios que tinham que ser encaminhados, e que definiram duas
pautas permanentes da comissão, sendo elas: Acompanhamento sobre o Plano Estadual e o
Acompanhamento da Lei do Conselho. Outro ponto, o vídeo com o defensor que foi transferido
para a Comissão de Comunicação para saber como está o encaminhamento, Luana relatou
que em conversa com a presidente da comissão, Camilla Gonda, afirmou não ter recebido o
vídeo ainda. O presidente da comissão diz que a reunião com o Guilherme, representante do
Sul do CONJUVE está pré-determinada para acontecer no dia 08/08/2020, às 14h, com os
integrantes da comissão de fiscalização. O conselheiro Diego Henrique questiona sobre a lei
do CEJUV e pede esclarecimentos para saber de que forma será feito o acompanhamento por
parte dos conselheiros. Em resposta, o presidente Fauze esclarece que a comissão terá o
papel de informar sobre o andamento do projeto de lei que já está em tramitação, sendo
necessário solicitar o encaminhamento e repassando a informção. Diego reforça que a forma
que a sociedade civil é tratada na lei é diferente dos demais conselhos, especificamente o
Conselho de Direitos Humanos, e pergunta se ainda é possível fazer alguma contribuição, mas
é informado pela conselheira Larissa que para alterar seria necessário voltar para a
Coordenação e retomar todo o processo novamente, inviável no momento. Diz ainda que irá
atualizar a Comissão de Fiscalização sobre o andamento da lei em período mensal. Diego
finaliza fazendo suas ponderações finais para seguir com as pautas. Ainda, o presidente diz
que vai fazer uma resolução para as duas pautas permanentes da Comissão, que será
encaminhado para apreciação de todos os conselheiros no grupo de Whatsapp da plenária,
para formalização.
Decisão da plenária: Aprovado.
O conselheiro Alyson Costa abre um questionamento sobre as atas das últimas reuniões que
os conselheiros ainda não receberam, e, Douglas Miranda, Secretário Executivo do CEJUV
informa que a grande parte das atas estão prontas e que vai colocar no grupo oficial do
Whatsapp para apreciação e aprovação na próxima reunião de todos os conselheiros. Diego

também faz considerações e o presidente Fauze conclui elogiando o trabalho exercido por
parte de Douglas em frete á Secretaria Executiva do Conselho.
Seguindo a pauta, o presidente Fauze encaminha a palavra para a conselheira Camilla Gonda,
presidente da Comissão de Comunicação, Articulação e Mobilização.
5. Comissão de Comunicação, Articulação e Mobilização.
A presidente da comissão inicia sua fala dizendo que a primeira pauta é a proposta
orçamentária, e quem vai apresentar as propostas é o conselheiro suplente-complementar
Diego Henrique. Ele lê todos os pontos (Portal do CEJUV e Assessoria de Comunicação
dedicada ao CEJUV; Garantia da participação de conselheiros(as) em reuniões do CEJUV;
Relatório de atividades em formato de revista; Reuniões presenciais descentralizadas do
CEJUV (Assembleias); Atividade presencial descentralizada do CEJUV; Fomento à criação e à
manutenção de Conselhos Municipais de Juventude através de entrega de kits multimídia;
Realização de campanhas alusivas aos direitos das juventudes e/ou a grupos de juventudes
vulnerabilizados; Projeto “Jovem Conselheiro(a)”, a ser realizado à luz de projetos como o
“Parlamento Universitário” e o “Câmara Municipal Universitária”; Realização de formações
lúdicas, interativas e presenciais sobre temáticas socioambientais para adolescentes e jovens
das 5 macrorregiões do Estado; Realização de formações lúdicas, interativas e presenciais de
educação em direitos humanos 7 para adolescentes e jovens das 5 macrorregiões do Estado;
Outras Propostas Aprovadas pelo CEJUV, e durante o discurso os demais conselheiros vão se
inscrevendo através do chat para fazer comentários. Após a apresentação da proposta, o
presidente Fauze elogia o trabalho da comissão e passa a palavra para a Larissa que foi a
primeira inscrita solicitando a fala. De acordo com a conselheira Larissa, que não tem nenhum
ponto específico a discordar da proposta, reforça que é a primeira vez na história do Conselho
Estadual da Juventude em que apresentam uma proposta orçamentária, mas, que é necessário
mostrar um valor por completo e individualmente, identificando a natureza da despesa, o valor
de cada ação alinhado ao processo de plano estadual, pois esta não é uma proposta
orçamentária, é um pedido de recursos, uma proposta de trabalho. O presidente Fauze pede
para fazer uma breve consideração, dizendo que possui conhecimento de como dar
andamento para tal proposta, o conselheiro Alex, que faz parte também de outros Conselhos
Estaduais, cita que o encaminhamento deve ser via CEJUV para a secretaria enquanto plano
de trabalho do CEJUV, para fazer um alinhamento de como transformar em proposta
orçamentária e finaliza com algumas considerações. O conselheiro Danilo Buss diz que a
presidência encaminha a pauta para o Grupo Orçamental e Financeiro Setorial da SEJUF. O
presidente Fauze abre para votação da proposta e encaminhamento para a secretaria.
Decisão da plenária: Aprovado.
Seguindo, Diego faz algumas considerações finais frisando que o prazo final para o envio é até
o dia 31 do presente mês, de acordo com as informações fornecidas por parte da Assessora
Financeira da SEJUF, Marcela. A presidente da comissão, Camilla Gonda, dá continuidade às
pautas falando sobre a campanha de prevenção ao suicídio, passando a palavra para o
presidente Fauze, pois ele foi o idealizador desse tema na reunião realizada pela comissão.
Fauze diz que a ideia é fazer uma live no fim de agosto, após a Semana Estadual da
Juventude, buscando e convidando especialistas em tal assunto, já sugerindo convidar um
indígena, pois a taxa de suicídio nas aldeias indígenas é bem alta. Complementa que será uma
live do Conselho e não tem relação com a Semana da Juventude. Na sequência, o presidente
Fauze se despede, fazendo-se necessário se ausentar, pois avisou antecipadamente que teria
uma consulta médica às 17h, assumindo para continuidade da reunião plenária, o vicepresidente Marcos Loiola. Adiante, Diego diz que seria interessante fazer com algumas
parcerias, e que o folder seria uma parceria com a Secretaria de Estado da Comunicação e
Cultura para que eles pudessem publicar e alcançar um maior público. A presidente da

comissão diz que o folder vai acompanhar a live e que a ideia é que ele caminhe com as redes
sociais do CEJUV, e coletar dados com o Conselho Nacional e com o Conselho de Saúde.
Larissa se inscreve para falar e diz que o encaminhamento seria de conselho para conselho e
secretaria para secretaria, e que a comissão faz os encaminhamentos a partir do que a
Secretaria de Saúde indicar. O Diego retoma dizendo que o CEUV poderia pedir para a
Secretaria de Comunicação fazer os cards e indicar nesse material de divulgação os parceiros,
visto que é uma campanha e terá várias publicizações de cards. Nesse sentido, a conselheira
Larissa reforça a importância da criação de um comitê Intergestor para que haja um trabalha
transversal com as demais Secretarias de Estado.
Decisão da plenária: Aprovado.
Ficou decidido esperar os dados e analisar a possibilidade da produção de um folder em
conjunto.
Alex Sandro questiona, sobre em que foi decidido na reunião da Comissão de Fiscalização em
que foi determinado urgência no tratamento do assunto, não somente discutir no mês de
setembro, adiantando já para o mês de agosto e sugere fazer uma live e trazer essas
informações em cards. Em seguida, a Camilla faz algumas considerações, concorda com o
Alex e reforça que a transmissão ao vivo será feita em agosto, que a comissão vai aguardar
com os encaminhamentos que a Larissa citou, e não vão ser pedidas informações ao Conselho
de Saúde, e sim procurar encontrar pontos de convergência em campanhas dessa área,
reforçando também que as informações vão ser solicitadas à Secretaria de Saúde.
O vice-presidente segue para o último item em pauta, e passa a palavra para Larissa que irá
apresentar os andamentos a atualizações do grupo de trabalho da Semana da Juventude.
6. Apresentação do Grupo de Trabalho da Semana da Juventude - 2020.
A conselheira Larissa inicia sua fala dizendo que vai apresentar a elaboração de temas e
convidados para a Semana da Juventude, produzida pelo GT durante o fim de semana,
reforçando que em todas as transmissões irão participar um representante da Coordenação de
Políticas Públicas para a Juventude, um Conselheiro Governamental e outro da sociedade civil,
do CEJUV. Continuando, atualiza que o GT ainda está definindo a plataforma a ser utilizada
para tais transmissões nas redes sociais, fazendo, na sequência devidas apresentações. Diego
Henrique faz algumas considerações a respeito, agradecendo a Coordenação por ter
convidado o conselho a participar, porém ele acha que não foi garantida a pluralidade dos
convidados durante a Semana da Juventude, diz que poderia ser mostrado aos demais
conselheiros a sugestão de convidados apresentado pela Parafuso Educomunicação, a fim de
trazer o equilíbrio e a pluralidade nas representações. O vice-presidente Marcos abre para
manifestações contendo alguma sugestão de encaminhamento. Alex Sandro diz que é difícil
trazer todos e contemplar todas as diversidades, que o Grupo de Trabalho tentou trazer os
possíveis convidados de acordo com o tema proposto, buscando a maior pluralidade de
participação possível. Larissa concorda com Alex, citando que os conselheiros são
conselheiros e não representam só os interesses governamentais ou não, e sim os direitos da
juventude. Ela reforça que o GT tem autonomia para tomar as devidas decisões. Na sequência,
o vice-presidente Marcos pergunta se algum outro conselheiro tem alguma sugestão a pontuar,
e Diego manifesta-se que poderia sugerir 5 pessoas para encaixar nos espaços que faltam, e
diz que considera importante a parafuso ter se posicionado. O presidente Fauze, presente
novamente na reunião, sugere que não existam tantas alterações por parte do Conselho devido
ao curto espaço de tempo. O vice-presidente se pronuncia dizendo que o encaminhamento
final seria colocar as 5 pessoas sugeridas pelo Diego, e a Larissa pontua encaminhamento não
é realmente esse, que precisa ser levado e debatido dentro do Grupo de Trabalho que foi
criado para tais deliberações. O vice-presidente se desculpa por não ter entendido

corretamente o encaminhamento. Alex reforça que já foi votado alguém para participar, e que o
GT não pode dar voltas, visto que ele tem autonomia para tomar as decisões. Diego diz que
poderia colocar os nomes dos convidados que ele sugere no momento, e Alex rebate dizendo
que não há 5 vagas disponíveis, que não é necessário colocar mais 5 pessoas. A Larissa faz
uma sugestão de encaminhamento, diz que devem ser feitas tentativas e que se é para abrir
para um, que seja para todos os conselheiros sugerirem temas, reforçando que eles estão
perdendo a legitimidade enquanto grupo de trabalho. Diego diz que gera incomodo a garantia
da representatividade, e a Larissa finaliza suas considerações questionando a fala do Diego,
dizendo que a garantia da representatividade não gera incomodo algum.
O vice-presidente abre a votação para apoio a proposta da Larissa ou do Diego.
Decisão da plenária:
Luana Florentino Fonseca – Cadeira de Juventudes de Partidos Políticos: Proposta Larissa
Rodrigo Bailtala de Mattos – Cadeira dos Movimentos Comunitários: Proposta Larissa
Alyson Costa Fernandes – Cadeira da Regional de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral:
Proposta Larissa
Camilla Gonda – Cadeira da Regional Sul, Sudeste e Centro Oriental – Proposta Diego
Yuri Steffann Borges Golfetto – Cadeira da Regional Oeste, Sudoeste e Laranjeiras: Proposta
Diego
Larissa Marsolik – Cadeira das Representações dos Poderes Públicos Estaduais: Proposta
Larissa
Regina Célia Vitório – Cadeira das Representações dos Poderes Públicos Estaduais: Proposta
Larissa
Jonatas Sena Ribeiro – Cadeira das Representações dos Poderes Públicos Estaduais:
Proposta Larissa
Alex Sandro da Silva – Cadeira das Representações dos Poderes Públicos Estaduais:
Proposta Larissa
Rogério César Nogueira – Cadeira das Representações dos Poderes Públicos Estaduais:
Proposta Larissa
Thabata Cristina Uhlik Vieira – Comissão de Defesa dos Direitos da Juventude da Assembléia
Legislativa do Paraná – ALEP: Proposta Larissa
Ana Alice Santos Bueno – Cadeira das Representações dos Poderes Públicos Estaduais:
Proposta Larissa
Danilo Peres Buss – Cadeira das Representações dos Poderes Públicos Estaduais: Proposta
Larissa
Marisa da Costa – Cadeira das Representações dos Poderes Públicos Estaduais: Proposta
Larissa
Proposta da Larissa: 11 votos
Proposta do Diego: 3 votos

*Proposta da Larissa aprovada com a maioria dos votos.
O vice-presidente faz as considerações finais da Reunião Ordinária e, sem mais a tratar, a
reunião é encerrada às 18h10.
A presente ata foi redigida pelo Secretário Executivo do Conselho Estadual da Juventude,
Douglas Fontana Miranda.
Fauze Salmen Neto
Presidente do CEJUV/PR
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