ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE JUVENTUDE
Ao dia 25 de julho do ano de 2021, às 14h00min, 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 inicia a reunião cumprimentando a todos, da boas vindas a Kio
novo representante da cadeira da SECC, parabeniza Wenik pela live feita no dia anterior e
parabeniza Jaqueline pelo trabalho no Plano Estadual da Juventude.
Da boas vindas a doutora Acacia, medica da SESA que ira fazer uma apresentação sobre Dados
epidemiológicos. Douglas comprimenta a todos e passa a palavra a Murilo que por sua vez, faz
os informes sobre a secretaria executiva.
Após os informes o presidente Marcos passa a palavra a doutora Acacia para iniciar sua
apresentação.
1. Apresentação SESA – Doutora Acacia apresenta dados epidemiológicos da pandemia do
covid-19.
Acacia inicia sua apresentação sobre dados epidemiológicos da pandemia do covid-19,
explicando período, quantidade de casos e muito mais, destaca que quanto maior a idade
maior a exposição ao vírus. Finaliza sua apresentação se colocando a disposição para
responder perguntas.
Marcos agradece a doutora pela apresentação, questiona sobre o porque temos mais óbitos
de crianças no Brasil do que em outros países com situações semelhantes. Acacia responde
que a volta as aulas hibridas, nossa realidade socioeconômica, também são coisas que
aumentam os óbitos e contagio. Diz que o cuidado deve ser integral por todos os setores na
parte intersetorial. Alyson usa a palavra para pedir os slides apresentados pela doutora.
O presidente Marcos deixa aberto aos conselheiros para perguntas. Também destaca que
houveram países onde não foram fechadas as escolas.
Doutora deixa em observação nossa dificuldade com fechamento de comercio e escolas pela
situação econômica onde acaba atrapalhando e aumentando o contagio, também destaca a
importância dos cuidados como mascara álcool e conscientização.
Gustavo cumprimenta a todos e faz um questionamento sobre um projeto em relação a
testagem de crianças por meio da saliva, ele destaca que os profissionais de saúde já passaram

por vacinação e a probabilidade das crianças serem vacinadas e fora da nossa realidade, se
com a volta as aulas como esta sendo planejado a testagem das crianças?
Doutora responde que já são feitos mais de 74 mil testes PCR por semana, é o estado que mais
testa, esse projeto em parceria com a Fiocruz vai ser realizado no drive-tru do estado mas
ainda não foi iniciado. Quanto a vacinação, destaca que ela não nos protegem da infecção sim
dos casos médios e graves. A vacinação esta sendo avaliada pelo grupo de saúde do estado
para ver o peso na balança pois o contagio e risco em pessoas mais velhas é muito maior.
Marisa comenta sobre a apresentação da SEED em ultima reunião plenária fechando o
questionamento.
Alyson questiona sobre os casos confirmados por regional, pergunta se em cidades pequenas
onde houve casos porque eles houveram? E também com o aumento dos casos no mês de
maio qual foi o motivo? Se tem a ver com o retorno as aulas.
Doutora diz que com a chegada das variantes, nesse momento a variante predominante no
estado do Paraná é a P1, cada pessoa transmite para 2,4 pessoas. Pessoas de cidades
pequenas trabalham em frigoríficos, transportadoras e elas podem levar os casos para casa.
Também o clima frio acaba piorando a situação da pandemia. Há melhoras notáveis em países
com o clima quente. Então não necessariamente o aumento de casos é devido a volta as aulas.
Renata questiona sobre qual a previsão de vacinação para os adolescentes e jovens do Paraná.
Doutora diz que dependem do comitê nacional para aprovar a vacinação dos adolescentes e
jovens. Também depende dos municípios. Ela aproveita para dizer que a cobertura vacinal caiu
muito, como a da gripe, sarampo e as demais vacinas, destaca a importância da vacinação das
outras doenças que já estão controladas.
Luana agradece a disposição da doutora, e diz que a pergunta de Alyson sobre o aumento dos
casos em maio já a contemplou.
Doutora destaca que a SESA trabalha em conjunto com a comunicação que faz a divulgação do
uso de EPI’s e etc.
Marcos retorna na questão da previsão de vacinas e doutora diz que estamos sem previsão no
momento, realmente depende do comitê nacional.
Regina complementa a fala de Acacia agradecendo o material e falando sobre o retorno das
aulas presenciais.
Doutora diz que é interessante promover a equidade com as escolas particulares e um retorno
seguro, mas tudo depende do quadro geral para haver necessidade do fechamento
novamente.
Jonatas questiona se há algum estudo em relação ao tempo de resultado das vacinas que
estão aplicando.
Doutora diz que não há informação de tempo, mas sim de redução da mortalidade nas faixas
etárias mais altas, que receberam as vacinas mais cedo e receberam duas doses.

Jonatas pergunta se terão que refazer a vacinação dos mais velhos até ano que vem ou ainda
terá eficácia.
Doutora diz que ainda não tem os dados mas depende muito das variantes e é interessante se
manter os cuidados.
Renata questiona se os jovens que estão nos SENSES (jovens com privação de liberdade) serão
priorizados?
Doutora diz que até agora não receberam essa informação do ministério da saúde, somente
dos maiores de idade.
Alex diz que acredita que seguira a mesma linha do resto por se tratar de um espaço fechado
talvez terão prioridade após os jovens com comorbidades.
Alyson faz o ultimo questionamento sobre porque o sexo feminino tem uma maior
contaminação e óbito segundo os gráficos.
Doutora diz que como a doença é relativamente nova ainda não tem essa justificativa
Marcos complementa dizendo que no estado do Paraná tem maior população feminina.
Doutora agradece a oportunidade de apresentar e se coloca a disposição, finalizando os
questionamentos.
Marisa agradece a Acacia pela disponibilidade de tempo e informações.

2. Comissão de Fiscalização e Acompanhamento.
Marcos passa a palavra a Luana em relação a comissão de fiscalização e acompanhamento,
que por sua vez inicia questionando sobre as demandas da coordenação.
Douglas fala sobre o projeto de lei que no momento esta parado, por falta de algumas
adequações e também por estarem com dois funcionários de férias.
Luana questiona sobre Fauze (ex conselheiro) ter ficado responsável por encaminhar o
documento ao conselho e acabou não encaminhando.
Samuel fala sobre estar numa situação apertada de tempo pelo lançamento de 2 projetos nas
próxima semana, também fala que esta demanda de Fauze foi solicitada ao mesmo mas com a
saída dele da coordenação ficou a responsabilidade aos 2 novos jurídicos que estão no
momento de férias. Logo menos com a volta deles haverá uma reunião para retomada dos
trabalhos sobre esse projeto de lei, coloca também que qualquer conselheiro que quiser
participar esta convidado.
Alyson diz que algumas das reuniões foi montado o GT, estão alguns participantes onde já foi
debatido o projeto e encaminhada a minuta ao Fauze, só precisamos retomar isso.
Douglas pede o dia da reunião para localizar o documento,

Alyson diz que dia 27/04
Samuel diz que vai entrar em contato com Fauze para se atualizar sobre.
Alyson pede para que Samuel fale com John para adiciona-lo no grupo. E também pede uma
reunião na próxima semana.
Luana diz que é um projeto que terá que ser retomado pois é um projeto que já esta quase
pronto. E também deixa pré definido reunião para sexta feira 02/07.
Alex pede a palavra e diz que é necessário fazer uma atualização e caminhar para frente para
não haver grandes perdas.
Samuel diz que precisamos reordenar os pontos falhos para que não ocorra novamente.
Luana pede as informações sobre os dados dos ofícios enviados aos deputados, que poderão
somar ao plano.
Alex diz que não foi localizado os ofícios, da a ideia de encaminhar novos ofícios com prazo de
20 dias para resposta, também enviar uma mesa diretiva informando.
Inicia-se a votação para reenvio dos ofícios.
Douglas deixa claro que não foi localizado ofícios, também le no chat comentário de Roberta
que pergunta para que seria o oficio, Douglas justifica que é para encaminhamento ao
presidente e ele designa a diretoria legislativa.
Roberta funcionaria da ALEP diz que é possível mas tem que ser enviado rapidamente.
Retomando a votação, proposta aprovada por unanimidade.
Marisa faz um comentário sobre os ofícios, um sobre violências e outro sobre saúde mental,
ela acredita que consigam apresentar junto a área técnica com relação as violências para
próxima plenária, ela informara até la.
Luana diz que houve uma reunião com a secretaria nacional da juventude e se houve retorno
dos questionamentos sobre as conferencias.
Douglas responde dizendo que não houve retorno da secretaria e mês que vem haverá uma
nova reunião com a secretaria.
Luana sugere pra que após a reunião alguém da coordenação os atualize sobre o que foi
decidido.
Alex comenta que prefere seguir o que foi combinado pela comissão independente do que vier
de resposta da secretaria nacional.
Fica decidido que o oficio será enviado direto por email para coordenação depois secretaria.

3. Pauta Lei Bruno Covas.
Próximo ponto de pauta Lei Bruno Covas
Luana informa que não houve atualizações sobre, mas acredita que não ficara parado por
muito tempo.
Alex diz que o projeto esta em analise pela comissão.

4. Pauta sobre lives realizadas pelo conselho
Sugestão da comissão de comunicação, para que seja apresentado a comissão a proposta das
lives e assim que aprovados poderá ser feito com o consentimento e conhecimento de todos.
Douglas fala que no dia posterior a reunião foi feita uma reunião da comissão de comunicação
onde discutiram essa questão das lives, onde chegaram em um consenso de trabalhar os
assuntos das lives pelo menos um mês antes para haver tempo para divulgação e etc.
Também diz que foi discutida a questão de criar um fluxo para sugestão de nomes para que
todos os conselheiros possam participar.
Alyson diz que essa ideia de que se apresente hoje o tema, um mês a dois meses antes para
que possa ser organizado de um jeito melhor.
Marcos destaca que é interessante a questão de não deixar de fazer uma live importante por
não ser aprovada previamente.
Luana passa para outra ponto de pauta, onde gostariam de acompanhar as ausências e
presenças nas reuniões, para que não seja prejudicado o resto do grupo pela ausência de
algum conselheiro.
5. Alteração de regimento
Proposta para que se altere uma parte do regimento (artigo 23 e 24) para não haja mais
confusões como na reunião previa onde o regimento não definia o quorum necessário para
continuar a reunião.
Alyson faz o questionamento sobre se será alterado somente os artigos 23 e 24 ou algum mais.
Luana destaca que somente esses dois para melhorar essa questão do quorum.
Alyson explica para o novo conselheiro Kio a situação da ultima reunião.
Inicia-se a votação, onde todos se colocam favoráveis.
Pedem a indicação de dois nomes para o novo GT,
Luana e Alyson dos conselheiros e Renata e Kio do Governo.

Marcos puxa o ponto de que colocou sua cadeira do GT do plano a disposição pois não esta
conseguindo acompanhar.
Kio se apresenta e diz que gostaria de participar do GT mas se alguém quiser participar ele
sede sua vaga.
Luana passa a palavra para coordenação para apresentação dos projetos.
Douglas inicia apresentação com slides sobre os projetos.
Jaqueline inicia a apresentação sobre o plano estadual da juventude, onde diz que ainda estão
em objetivos metas e ações, por conta do atraso das devolutivas das secretarias.
Luana retoma a situação da vaga de marcos que esta disponível no momento.
Que ficou para Alyson.
Marcos passa a palavra a Kio,
Que por sua vez comenta justamente sobre o oficio destinado a SECC, onde ele diz que ele esta
tramitando dentro da SECC e logo menos estará sendo disponibilizado para a CPJ.
Também fala um pouco sobre os projetos que ele conhece sobre a secretaria.
Jaqueline fala um pouco sobre a importância da devolutiva das secretarias. E sobre o prazo
para entrega que será agosto.
Alyson fala sobre alguns pontos onde precisa melhorar a propagação dos conselhos.
Da a ideia de lives com as regionais.

6. Comissão de Comunicação, Articulação e Mobilização.
Ponto um, live da SIEP em parceria com o SENAC, Marcos fala sobre a live com participação de
Guto Silva chefe da Casa Civil no dia 08/07, e pede o apoio do CEJUV para divulgação.
Todos os conselheiros aprovam, sendo assim o conselho fará a divulgação.
Ponto dois, Após conversa ontem com o GT de comunicação, ficou acordado que serão
convidados para uma live sobre o dia do estudante em agosto com vários candidatos.
Wenik questiona a participação dos movimentos partidários, por se tratar do tema dia do
estudante.
Fica decidido que o APP sindicato não ira participar da live pois a plenária entende que será
necessário a representação de estudantes, não de professores.
Aprovada a realização da live sem participação da APP sindicato.
Com voto desfavorável de Gustavo Schuindt.

Terceiro ponto, realização de lives na semana da juventude.
Marcos sugere que sejam feitos 2 dias mais longos do que uma semana toda.
Alyson sugere vídeos juntamente as lives.
Guilherme cita a live Carta Magna da SIEP como exemplo.
Alex sugere um evento de valorização aos conselhos municipais.
Guilherme diz que é interessante comunica-los antecipadamente.
Luana sugere trazer os representantes das regionais para as lives.
Douglas resalta a aprovação da ideia.
Marcos sugere uma aproximação entre conselho e alunos da rede estadual.
Regina questiona o conteúdo que a SEED seria parceira e pra qual publico
Marcos cita a Escola de novos lideres da CPJ que poderia ser encaminhada para os alunos da
rede estadual, para que eles acompanhem
Regina diz que é importante que os grêmios conheçam o conselho e recebam o material para
que possam acompanhar e participar do conselho.
Regina também comenta que o material terá que ser enviado ao gestor escolar para que ele
por sua vez divulgue aos alunos. E que não é uma ideia impossível
Jonatas diz que não existe um banco de dados de alunos disponíveis, sim de universidades,
destaca que acha o melhor jeito entrar em contato com a reitoria das universidades.
Marcos diz que existem os caminhos e podemos investir nisso.
Alex sugestiona formalizar esse processo, também comenta sobre o tema de abrir a reunião
para pessoas de fora do conselho
Gustavo diz que as reuniões podem ser divulgadas nas redes sociais para que as pessoas
possam ver depois.
Kio diz que é fundamental a participação da sociedade nas reuniões para que a sociedade
melhore, sugestiona de sempre se utilizar o mesmo link para as reuniões.
Alyson concorda com a transmissão ao vivo das reuniões, também diz que tem um pouco de
receio de abrir a reunião ao publico pois o tempo é limitado e as pautas precisam ser
cumpridas, também destaca que é favorável a abertura mas com cautela. Destaca que o
conselho é colegiado por entidades.
Douglas comenta sobre a procura de uma pessoa da sociedade civil para participação da
reunião.

Kio envia uma plataforma de perguntas onde a sociedade civil pode questionar algo para ser
respondido em plenária.
Regina questiona se a abertura do conselho para sociedade civil é regimentada e destaca que
nos outros conselhos que participa isso não acontece.
Ultima pauta sobre a nomeação das entidades suplentes do conselho
Marcos destaca que correrão atrás disso pois é direito deles
Alyson destaca que o regimento não estabelece que a cadeira de suplência tem nomeação em
diário oficial pois foi uma criação do conselho no ultimo ano para desenvolvimento do mesmo.
Marcos pede que Douglas ajude a buscar uma forma jurídica de contemplar essas entidades
suplentes.
Marcos também comenta sobre o projeto do conselho nacional da juventude em parceria com
a sociedade civil “Juventudes e pandemia”, que foi um grande sucesso.
E propõe a mesma ideia para o CEJUV.

A partir deste ponto a gravação da reunião ficou prejudicada.

A presente ata foi redigida pelo Secretário Executivo do Conselho Estadual da Juventude,
Murilo Luiz Lazarotto.
Marcos Loiola da Costa
Presidente do CEJUV/PR
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