
                                                              

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE JUVENTUDE 

Ao dia 28 de maio do ano de 2021, às 14h06min, 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 iniciou a Reunião Ordinária cumprimentando os conselheiros (as), 
e logo agradece o apoio do Conselho na Aula Magna da SIEP. Fauze Salmen, até então vice-
presidente,  anuncia sua saída do Conselho e do seu desligamento dos órgãos públicos,  se  
colocando à disposição dos demais. O presidente Marcos faz uma fala de agradecimento ao 
vice-presidente, e Fauze se manifesta indicando Douglas Miranda a vice-presidência e Murilo 
Lazarotto a Secretário Executivo. Marcos questiona se algum conselheiro gostaria de se 
pronunciar, e o Coordenador Samuel Tives inicia sua fala pedindo apoio às novas indicações de 
Douglas e Murilo, também agradecendo ao Fauze pelo trabalho feito. 

A conselheira Regina Célia pede a palavra e faz seus agradecimentos a Fauze, assim como a 
Renata Torres, o Fábio Jardim, o Alex Silva, o Jonatas Sena e o Alyson Fernandes. Marcos 
novamente agradece Fauze em nome do conselho, deixa seu apoio a Murilo como Secretário 
Executivo e questiona os demais conselheiros se alguém gostaria de se candidatar a cadeira de 
vice-presidência. Assim, Douglas é eleito a vice-presidente por unanimidade, e Murilo é 
nomeado Secretário Executivo também. 

Douglas faz seus agradecimentos a Fauze e na sequência faz sua primeira fala como vice-
presidente, se colocando à disposição de todos.  Fauze também deseja boa sorte ao Douglas, e 
Alyson comenta sobre a saída do decreto municipal de Curitiba e ressalta a importância dos 
cuidados com a covid-19. 

Marcos solicita os informes da secretaria executiva, e Douglas comenta sobre não ter informes 
da mesma. Murilo faz sua primeira fala como Secretário Executivo, cumprimenta os demais e 
agradece a oportunidade, se colocando à disposição de todos. Douglas comenta sobre a 
alteração de cadeiras em documentos na próxima semana, e também informa sobre o 
trabalho em 3 ofícios, justificando uma pauta de Comissão do Alex e abre espaço para a fala de 
Isabel e Prof. Cleverton da Secretaria de Educação do Paraná.  

Marcos interrompe para dar a palavra anteriormente solicitada pela conselheira Luana, que 
por sua vez solicita qual a demanda acumulada da Secretaria Executiva que o novo conselheiro 
irá assumir, e Douglas justifica que passará todas suas funções para o novo Secretário. 



Luana parabeniza Douglas pelo trabalho prévio como Secretário e também pela posse da vice-
presidência. A conselheira Regina agradece a presença de Isabel e Cleverton e dirige a palavra 
aos mesmos que começam se apresentando e deixando aberto a questionamentos. 

1.  Apresentação SEED – Informações sobre o retorno às aulas presenciais em escolas 
estaduais públicas e privadas. 

O presidente Marcos questiona como está a situação do retorno das aulas presenciais no 
Paraná, e Isabel explica que a volta às aulas está acontecendo de forma híbrida e com 
anuência dos pais nos municípios em que não há restrição no decreto, seguindo o protocolo de 
biossegurança.  

Marcos questiona se já há alguma data onde as aulas presenciais se tornaram obrigatórias 
novamente, e Isabel explica que já pensam sobre o assunto mas ainda não tem datas 
definidas. Marcos novamente questiona sobre a existência de algum tipo de apoio aos alunos 
que não tem condições de acompanhar as aulas por falta de aparelhos eletrônicos, e Isabel 
responde que não há apoio financeiro, porém há algumas parcerias entre núcleos estudantis 
com empresas privadas e receita federal para doação de aparelhos. 

O conselheiro Alyson questiona se com o método de aula híbrida houve uma boa adesão dos 
alunos, e Isabel responde dizendo que houve sim a adesão mas onde o poder econômico é 
maior, a adesão é menor e vice versa. Alguns vão sanar suas dúvidas e continuam online. Em 
resumo ela colocou a adesão como média. Alyson também questiona sobre o custo da 
adaptação dos professores e estrutura para aulas online. 

Isabel responde dizendo que o custo quase triplica pela demanda de equipamentos, que foram 
pagas na maioria das escolas com verba federal via PDDE fora algumas que tiveram que pagar 
via fundo rotativo (verba estadual) cerca de 540 mil reais. Gustavo Schuindt questiona sobre as 
medidas de biossegurança, e Isabel responde que sempre há a verificação dos EPI’s, 
acrescentando que as medidas devem ser mantidas por mais algum tempo mesmo após a 
vacinação, pois trouxe bons resultados além da proteção ao covid. 

Luana agradece a presença dos professores e faz 3 questionamentos: Se foi verificado 
aumento de casos após o retorno híbrido, como ficou o planejamento acerca do calendário 
escolar e como o CEJUV/PR pode ajudar a contribuir com esse momento. Isabel responde que 
não houve aumento de casos além do normal, mas trouxe a oportunidade de conscientizar a 
todos. A respeito do calendário escolar não houve necessidade de mudar ainda, e o Conselho 
pode ajudar na questão da formação/conscientização dos jovens acerca da pandemia. 

Regina complementa a fala  de Isabel dizendo que no site da SEED há material informativo e 
vai ser disponibilizado ao conselho para utilização do próprio, e Renata faz um 
questionamento a Isabel sobre a adaptação dos alunos ao EAD, diz que eles estão muito 
adaptados e felizes com as aulas online, e ela questiona o que irão fazer para trazer os alunos 
as aulas presenciais novamente. Regina vê isso como uma oportunidade de melhorar a 
metodologia das aulas, fazendo os professores se reinventarem e adaptarem ao novo ensino. 

Diego faz alguns questionamentos: Se há algum movimento para cuidar da saúde mental dos 
alunos e professores; sobre a legalidade de atribuir os trabalhos do comitê de segurança aos 



professores; se há algum movimento para conversar com movimentos estudantis; se há algum 
contato com sindicatos; se há algum levantamento de professores mortos pela covid e se 
foram trabalhar pessoalmente; se há algum comitê que cuida do violamento dos direitos dos 
estudantes e se há algum movimento de contratar mais professores. 

Isabel responde que sim, há uma parceria com a Secretaria de Estado da Educação e 
Secretarias Municipais de Saúde, mas que depende da vontade do educador, eles são 
convidados a ajudar. A gravação ficou muda durante a resposta de duas perguntas, a ata 
continua no seguinte questionamento: Há algum levantamento de professores mortos pela 
covid e se foram trabalhar pessoalmente? 

Ela responde que sim, há um levantamento, mas a maioria não estava em trabalho quando 
contraiu o vírus, pois lá são usados todos os EPI’s, acrescentando que sim, as equipes 
pedagógicas verificam o que está sendo passado para o estudante e se ele está aprendendo. 

Regina fala sobre o tempo de Isabel estar acabando e que seria mais interessante contemplar a 
parte pedagógica em outro momento. Também diz que ela é do núcleo de direitos humanos e 
há sim a verificação dos direitos dos alunos e professores. Alex Silva agradece pela articulação 
e fala sobre a revolução tecnológica que a pandemia nos trouxe, em todas as áreas. Fala sobre 
o sacrifício dos professores em comparecerem pessoalmente e se exporem em sala de aula.  

Murilo pede para quem registrar a reunião o passar as imagens para a elaboração de uma 
postagem. Na sequência, Alyson pergunta como é o controle de presença aplicado aos alunos. 
Isabel explica que online é feito do mesmo jeito que presencial, com registro eletrônico. O 
presidente Marcos agradece a participação de Isabel e deseja boa sorte, e finaliza sua fala se 
colocando à disposição do Conselho.   

Regina agradece a Isabel e Cleverton, e Alyson pede para que os conselheiros possam levar as 
entidades como SIEP a entrar em contato com Isabel. Ainda, também foi feita  a divulgação do 
programa “Aquece Paraná”, campanha da Primeira Dama do Estado, e ficou acordado pelos 
conselheiros que o Conselho vai apoiar a campanha divulgando nas redes sociais.  

2.  Apresentação sobre o andamento do Plano Estadual da Juventude – Residente Técnica 

Jaqueline Jungles. 

A residente técnica Jaqueline Jungles inicia sua fala apresentando uma tabela onde está 
dividida as funções do GT do plano. Explica que o plano será quinquenal e revisado de 2 em 2 
anos, sendo sua data de entrega em julho. Alex parabeniza Jaqueline, e Regina questiona se já 
há alguma minuta do plano. Jaqueline responde que estão na parte de consulta pública e logo 
menos será terminada, e Alex acrescenta que será desenvolvida a consulta pública e depois a 
comunicação com as Secretarias de Estado. Luana pede desculpas pela ausência em reunião 
prévia, e aconselha Regina a participar da próxima reunião do GT para antecipar o 
desenvolvimento, o que ficou apoiado pela Jaqueline.  

Alyson pergunta qual o motivo do plano ser quinquenal, e Jaqueline explica que é quinquenal 
pois 5 anos é um tempo bom para adequação das políticas públicas, visto que em 5 anos a 
juventude já terá mudado seu âmbito. Diego interrompe para questionar se é possível o 



suplente e o titular da cadeira escreverem juntos suas contribuições para o plano. Marcos diz 
que é necessário, mas sempre se atentando aos prazos. Luana diz que é necessário colocar em 
pauta o questionamento de Diego, e Alex pontua que deve ser analisado pelo GT por conta do 
prazo curto. Luana cita que a plenária é superior ao GT e precisa ser discutida em plenário, e 
Alex fala que primeiro precisa ser analisado pelos conselheiros para assim ser votado, para 
todos terem ciência de o que estão votando. Marcos sugere que seja decidido junto ao GT, 
pois eles quem estão desenvolvendo o projeto, e Diego diz que é interessante ser votado em 
plenário. 

3. Comissão de Comunicação, Articulação e Mobilização. 

Renata explana a questão do Junho Paraná Sem Drogas, explica que será feita uma ação em 
conjunto com a DEASE para medidas socioeducativas. Também propõe a ideia de uma live 
sobre drogas com o Conselho, para também fazer parte da pauta. Regina sugere a participação 
de duas jovens para ter o diálogo de jovem para jovem, e se dispõe a fazer o contato e 
organizar a live. 

Renata explica que elas ganharam o prêmio do concurso cultural, e por isso é interessante 
chamá-las para participar. Marisa aprova a ideia e indica também o Henrique do Colégio 
Marista que faz trabalho com jovens.  

Renata indica um integrante da CUFA para participar, e Luana trás de volta à tona que todas as 
votações devem ser analisadas previamente como anteriormente dito na proposta de Diego. 
Renata explica que precisava abrir a sugestão em plenário para poder aproveitar a 
oportunidade, e Luana diz que precisava ser anteriormente comentado pela comissão de 
comunicação. Volta à pauta do Plano, ficando decidido que a  votação para que os 
conselheiros titulares e suplentes contribuam com o Plano aconteça  via e-mail oficial do 
CEJUV. 

Alyson comenta sobre Wenik não poder participar da reunião, mas o mesmo deixou um 
pedido de levantar uma live sobre o tema Orgulho LGBT, que também fica para votação por 
email. 

Diego diz que é interessante sugerir que na live tenha representação de 4 das siglas para a 
maior representação possível, e Marcos concorda, dizendo que levará a comissão essa 
proposta. 

4. Comissão de Acompanhamento aos Conselhos Municipais. 

Marcos parabeniza a todos pela formação dos Conselhos Municipais, e Regina pergunta se há 
algum manual de formação destes conselhos. Alyson responde que está sendo desenvolvido 
pela Coordenação da Juventude em formato digital e de cartilha, e Regina sugere que 
encaminhem  os documentos para os deputados para que eles possam divulgar em suas 
regiões. 

Marcos parabeniza a Comissão pelo trabalho feito e avisa sobre a saída dos conselheiros da 
reunião pelo horário, perdendo o Quórum.  



Alyson pede para que se registre em ata a visita dos vereadores de Faxinal e Mauá da Serra a 
Curitiba para trazer a demanda de suas regiões, e Luana cita o regimento que diz que a falta de 
quorum não é “motivo” para fim da reunião. Marcos fala que não acha saudável apresentar as 
pautas na reunião com menos conselheiros, sugere que seja feita outra reunião na próxima 
semana. Alyson explica que o regimento estabelece as 13h30 o início e as 18h00 o fim das 
reuniões, dizendo que a pauta pode ser apresentada mas não pode ser votada. 

5. Comissão de Acompanhamento e Fiscalização. 

O presidente da comissão, Alex, deixa o alerta de que é deselegante sair da reunião antes de 
seu fim, deixando os outros conselheiros na mão. Também diz que a comissão se reuniu pela 
manhã para discutir o plano, o projeto de lei e as ações da coordenação. 

Samuel explica que esse mês foi muito produtivo para a Coordenação, foram desenvolvidos 
projetos para mulher jovem, saúde financeira da juventude, pessoa com deficiência jovem e 
juventude com idosos. Também cita as conferências com a Secretaria Nacional da Juventude, 
acrescentando que na próxima reunião apresentará o funcionário que tomará o lugar de Fauze 
na Coordenação.  

Seguindo para a  pauta sobre os ofícios, Alex explica que os ofícios não foram enviados para a 
mesa diretora por falta de informações. Diego faz uma observação e pede atenção ao ponto 
que os deputados apenas farão a divulgação sem auto divulgação dos próprios. Alex apresenta 
informações sobre os ofícios da consulta pública, e Marisa ressalta que está solicitando os 
dados para poder responder o ofício destinado a ela. Alex agradece a Marisa e reforça a 
importância de sua ajuda. 

Marcos cumprimenta os conselheiros que chegaram, e Wenik pede desculpas pelo atraso, 
justificando que estava em viagem de volta de Curitiba.  

Alyson faz um alerta sobre um erro no regimento do Conselho onde se pode votar com maioria 
simples mas não se pode acontecer a reunião sem maioria absoluta. Alex ressalta que os 
conselheiros que dão valor ao seu voto devem ficar até o fim da reunião, e Luana destaca que 
é um compromisso estar até o final. 

Douglas faz uma fala, porém está sem áudio na gravação. Alex fala sobre a Lei Bruno Covas, 
que dá incentivos às empresas para garantir primeiro emprego, e sobre o Programa Estadual 
de Aprendizagem que foi aprovado no Paraná.  Regina pergunta se o público alvo é a 
comunidade LGBT, e Alex explica que não tem público alvo especificado. 

Marcos abre espaço para Wenik justificar seu voto, que por sua vez explica que seu voto foi 
favorável para poder dar a continuidade ao trabalho com resultados expressivos para seus 
municípios e regiões, pede desculpa pelo atraso. Marcos parabeniza pelo trabalho e abre para 
as considerações finais. 

Alyson dá a ideia de trazer para próxima plenária que seja necessário dois terços da plenária 
para acontecer a votação.  



O presidente Marcos Costa passa para suas considerações finais, e, sem mais a tratar, a 
Reunião Ordinária é encerrada às 18h06min.  

 
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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