ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE JUVENTUDE
Ao dia 25 de janeiro do ano de 2021, às 14h22min, 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.
1. Eleição para presidência e vice-presidência.
O presidente Fauze Salmen Neto iniciou a Reunião Ordinária ressaltando que todos os
conselheiros votam na eleição, e assim abre para quem da sociedade civil tiver interesse em se
candidatar para a presidência do Conselho. O único manifestante é o conselheiro Marcos da
Costa, representante da Sociedade de Integração dos Estudantes Paranaenses (SIEP), sendo
eleito por unanimidade. Na sequência, Marcos passa a conduzir a reunião, perguntando ao
Secretário Executivo, Douglas Miranda, se é possível mudar a plataforma online que é utilizada
para as reuniões ordinárias para as próximas reuniões remotas, pois alguns conselheiros têm
relatado dificuldades para acompanhar as referidas reuniões pela plataforma Skype. O
secretário executivo informa que pode ser feito um estudo para a utilização de uma
plataforma mais simples e que se dispõem a receber sugestões por parte dos conselheiros.
Após, Fauze Salmen Neto, representante da SEJUF, é o único a se candidatar para a vicepresidência do Conselho, também sendo eleito por unanimidade.
Depois da eleição, foi feita a reorganização das comissões. Fauze, então, reforça a idéia de que
os conselheiros podem fazer parte de mais de uma comissão.
Comissão de Comunicação, Articulação e Mobilização:
Presidência: Camilla Gonda – Titular - CADEIRA DA REGIONAL SUL, SUDESTE E CENTRO
ORIENTAL;
Relatoria: Diego Henrique da Silva Alves – Suplente - CADEIRA DE MOVIMENTOS ESTUDANTIS;
Integrantes:
Marcos Willian Loiola da Costa – Titular - SIEP;
Marisa da Costa – Titular - SESA;
Alessandra Gama - Suplente - SEED (Esporte) e Fábio Jardim - Titular - SEED (Esporte);
Regina Célia Vitório – Titular - SEED (Educação);
Pedro Artur Saraiva Muniz - Titular - FEITEP;

Fauze Salmen Neto - Titular - SEJUF.
Comissão de Acompanhamento aos Conselhos Municipais:
Presidência: Alyson Costa Fernandes – Titular – CADEIRA DA REGIONAL DE CURITIBA, REGIÃO
METROPOLITANA E LITORAL;
Relatoria: Larissa Marsolik - Titular – Coordenação de Políticas Públicas para a Juventude, que
solicitou sua ausência e vai ser decidido dentro da comissão o (a) novo(a) membro(a)
relator(a), entretanto ela vai continuar sendo integrante da comissão.
Integrantes:
Adriana Aparecida da Cunha - Titular – CADEIRA DA REGIONAL OESTE, SUDOESTE E
LARANJEIRAS;
Daniel Silva Maciel - Titular – CADEIRA DO MOVIMENTO ÉTNICO RACIAL E PROMOÇÃO À
IGUALDADE RACIAL;
Guilherme Cipriano Meurer - Titular – CADEIRA DA REGIONAL DE LONDRINA;
Rogério César Nogueira - Titular – SEAB;
Renata Himosvki Torres de Melo - Titular – SESP e Ana Alice Santos Bueno - Suplente – SESP;
Jonatas Sena Ribeiro - Titular – SETI.
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização:
Presidência: Glauber Teles Afonso Xavier - Titular – CADEIRA DOS MOVIMENTOS
COMUNITÁRIOS;
Relatoria: Luana Florentino Fonseca - Titular – CADEIRA DE JUVENTUDES DE PARTIDOS
POLÍTICOS;
Integrantes:
Alex Sandro da Silva – Titular – SEJUF;
Lucas Siqueira Dionísio – Titular – CADEIRA DO MOVIMENTO DE GÊNERO E DIVERSIDADE
SEXUAL;
Carlos Eduardo Carvalho – Titular – CADEIRA DOS MOVIMENTOS DE EMPREENDEDORISMO,
GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA;
João Marcos Feitoza – Titular – SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
E DO TURISMO;
Fauze Salmen Neto - Titular - SEJUF;
Jackline Broco - Titular - SECC.

Seguindo a pauta, o presidente Marcos da Costa passa a palavra para o conselheiro Glauber
Xavier, presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização.
2. Comissão de Acompanhamento e Fiscalização.
Fauze Salmen se manifesta a respeito do projeto de lei de Criação do Fundo Estadual da
Juventude, relatando que a Secretaria de Planejamento indeferiu o projeto, mas frisa que irá
buscar meios alternativos de diálogo para aprovação e continuidade do projeto. Após, o
presidente da comissão, Glauber Xavier, cita que a comissão irá encaminhar um ofício à SEED
solicitando informações sobre o retorno das aulas presenciais, de modo híbrido, nas escolas do
Paraná. Ainda, o conselheiro Alex reforça a importância de trazer à memória a live programada
para acontecer no dia 27, e a respeito da divulgação, Fauze reitera que todos os conselheiros
precisam e devem contribuir na mobilização buscando ter uma ampla participação.
Seguindo a pauta, o presidente Marcos da Costa passa a palavra para a conselheira Camilla
Gonda, presidente da Comissão de Comunicação, Articulação e Mobilização.
3. Comissão de Comunicação, Articulação e Mobilização.
A presidente da comissão, Camilla Gonda, informa que há apenas um ponto de pauta, e que
não foi possível fazer a reunião antecipadamente da Comiss, sendo deliberado no próprio
grupo de Whatsapp o que seria debatido durante a plenária. Ainda, pede para que os novos
integrantes da comissão participem ativamente das reuniões, que é algo mais prático e não
deixa assuntos sem a devida deliberação por falta de participação dos conselheiros. Acrescenta
que a comissão está movimentando intensivamente as redes sociais do Cejuv, que na semana
anterior, por exemplo, foram feitas postagens quase que diariamente, referentes à consulta
pública, a transmissão ao vivo, reposts de publicações da SEJUF que diz respeito ao Cejuv, e
estão lançando várias cards, buscando estimular a participação dos jovens na consulta pública
e todos os eventos que estão acontecendo. Também, aproveita para pedir aos conselheiros
ajudem na repostagem das publicações, reforçando a lembrança do conselheiro Alex sobre a
live, ressaltando a importância dessas ações para maior participação.
Quanto à pauta da comissão, ela e o conselheiro Diego pensam que o Conselho poderia fazer
uma transmissão ao vivo nas redes sociais do CEJUV, convidando especialistas para falar sobre
os direitos das mulheres em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a ser celebrado no dia 8 de
março, colocando a pauta para votação e aprovação. Ainda, questiona aos demais para saber
se podem criar um Grupo de Trabalho para essa live, inserindo as pessoas que vão participar,
principalmente mulheres, apenas para ter um grupo específico para o debate e definições
exclusivas a este assunto. Como o evento é dia 08, sugere ser feito no próprio dia ou durante a
semana, preferencialmente no período da noite.
Decisão da plenária: Aprovado.
O vice-presidente Fauze Salmen manifesta-se afirmando que os conselheiros precisam se
programar para que pelo menos na manhã do dia da reunião ordinária, as comissões se
reúnam para deliberar pautas, sugerindo que seja agendado uma data fixa para que todos
possam se programar antecipadamente, podendo participar todos os conselheiros.

O conselheiro Alex pontua que no ano de 2020 o CEJUV havia discutido algumas campanhas
como o He for She, e questiona se nesse ano seria possível reforçar também o apoio do
Conselho a essas campanhas, considerando ser extremamente importante. A presidente da
comissão, Camilla Gonda, reforça a importância da fala do conselheiro Alex e que não só no
mês de março, mas em todos os meses eles pretendem debater sobre essas pautas.
Seguindo a pauta, o presidente Marcos da Costa passa a palavra para o conselheiro Alyson
Costa, presidente da Comissão de Acompanhamento aos Conselhos Municipais.
4. Comissão de Acompanhamento aos Conselhos Municipais.
O presidente da comissão, Alyson Costa, diz que a comissão também não se reuniu neste mês,
ficando combinado da comissão conversar com o coordenador Samuel, solicitando
atualizações e encaminhamentos em referência a identificação dos municípios em que os
Conselhos municipais ainda não são instituídos e possíveis encaminhamentos. Seguindo, pede
para que o coordenador explane um pouco sobre o que eles andam debatendo a respeito dos
planejamentos da coordenação o contato dos gestores municipais, estimulando a criação dos
conselhos. Alyson aproveita a oportunidade para ressaltar o trabalho da conselheira Luana,
contando que ele, Luana, Samuel, Douglas e Fauze estiveram em São José dos Pinhais, onde
entregaram o anteprojeto e uma carta de compromisso a prefeita do município para a criação
do conselho municipal, e diz ser muito importante ver que depois de tantos anos de luta o
conselho irá sair do papel.
Samuel primeiramente parabeniza o novo presidente Marcos, e na sequência conta que estava
em uma reunião com Conselho Nacional da Juventude na presente data, conversando com o
novo presidente, Marcus Barão, e aproveitou para convidar o Marcos, presidente do CEJUV,
para participar de uma reunião entre eles também, para que eles já consigam alinhar novas
propostas com o governo nacional a respeito da conferência e de alguns outros assuntos
pendentes. Sobre o plano, pede para que os conselheiros se dediquem a ajudar a divulgar a
consulta pública, visto que eles estão buscando formas diferentes de publicações e que é
muito importante os conselheiros as replicarem. Referente à lei do conselho, como o Fauze já
havia comentado, eles vão conversar na próxima quinta-feira com o secretário Ney Leprevost,
que já teve uma pré-disposição para ajudar no que for preciso. Sobre o fundo, tiveram uma
resposta positiva e estão no caminho para concretizá-lo. A respeito dos conselhos municipais,
a coordenação está elaborando um projeto chamado escola de formação de novos líderes,
que ainda não está completo e por isso não foi levado ao conselho, e vai servir também para
que a coordenação vá de encontro aos gestores municipais, levando o projeto e reforçando a
importância da criação dos Conselhos Municipais da Juventude. Ainda, Samuel conta ter
conversado com a primeira dama de Almirante Tamandaré, na presente data pela manhã, e
que ela se comprometeu com a criação de um conselho municipal. Por fim, Samuel ressalta
que uma das grandes metas dessa gestão é aumentar os conselhos municipais, e que vão
trabalhar incessantemente para isso.
Alyson ressalta o trabalho dos conselheiros regionais, como o Guilherme Meurer e a Adriana,
que têm um contato direto em vários municípios do interior do Paraná, e estende para que
todos os conselheiros auxiliem na criação dos conselhos, para que encaminhem à comissão,
para que eles possam identificar quem está mais próximo para ajudar nesse processo.

O conselheiro Diego se manifesta dizendo que esse mês teve reunião do CMJ Curitiba, e que
ele aproveitou para divulgar a consulta pública. Na oportunidade, foi proposto a possibilidade
de ser enviado enquanto conselho propostas para o plano, e também enviaram para algumas
entidades de Foz do Iguaçu e Curitiba, e para o ouvidor geral da defensoria pública do Estado.
Por último, fala sobre a plataforma de antirracismo do Cejuv, analisando que como na matéria
postada pela SEJUF informa que a plataforma já vai ser lançada em fevereiro, a entidade
parafuso se compromete em concluir e enviar dentro do prazo com as edições.
O conselheiro Glauber parabeniza a conselheira Camilla, que estava à frente das manifestações
feitas no último fim de semana, lutando por direitos, o que diz ser muito bom em um país
democrático, também expressando sua indignação enquanto instituição com alguns temas do
país, e ainda com a situação do Paraná em relação à falha no combate ao coronavírus, segundo
seu ponto de vista.
Por fim, o presidente Marcos faz suas considerações finais, reforçando a mudança de
plataforma para a próxima reunião, pois muitos conselheiros estão encontrando problemas no
Skype. O atual vice-presidente Fauze Salmen também faz suas palavras finais, agradecendo os
conselheiros pelo ano presidindo o Conselho, deseja boa sorte ao novo presidente, e, sem
mais a tratar, a Reunião Ordinária é encerrada às 16h22min.
A presente ata foi redigida pelo Secretário Executivo do Conselho Estadual da Juventude,
Douglas Fontana Miranda.
Marcos Willian Loiola da Costa
Presidente do CEJUV/PR
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