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Assembleia Extraordinária do Conselho Estadual de Juventude - CEJUV/PR 27/11/2018  

Reunião Extraordinária do mês de NOVEMBRO/2018. 

ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CEJUV 27-11-2018 (ATA CONVOCAÇÃO DO CONSELHO) 

Aos 27 dias do mês de novembro do ano de 2018, às 9h00 em primeira convocação, 

na Sala de Reuniões do 7° andar, na Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento 

Social- SEDS, 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. O Presidente Eduardo Jansen abre a pauta informando que desde a saída do 

Ex-presidente Edson Lau em agosto, assumiu a presidência. Na última reunião do CEJUV, o 

atual Presidente Eduardo Jansen abriu as eleições para a próxima gestão, na qual o 

conselheiro Wellington Filho venceu. O Presidente Eduardo Jansen passa a palavra para o 

Presidente eleito Wellington Filho, onde agradece a palavra e explica como funciona o 

processo de eleições do Conselho Estadual de Juventude. O Presidente eleito Wellington Filho 

agradece a presença do Assessor Especial de Juventude, Nassim Bacila e solicita que os 

Conselheiros se apresentem, logo que alguns foram substituídos já que muitos não 

compareciam nas reuniões do CEJUV. A primeira conselheira a se apresentar é a Inaya, 

representando a SEMA, após apresentação da Akemi da Secretaria de Saúde. Flávio da 

Secretaria de Agricultura. Henrique representando a FEMOCLAM. José Antônio representando 

a Igualdade Racial e ONGs. Dr. Silas Roque, delegado de policia representando a Secretaria 

Estadual de Segurança Pública. Vinícius representando a Comissão de Direitos da Juventude 

na ALEP. Diogo Moya representando a Secretaria dos Esportes e do Turismo. Thabata Uhlik, 

secretária executiva do Conselho Estadual de Juventude e Vice-presidente eleita. Larissa 

Marsolik representando a Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, assim como o 

Jefferson e Giovana. O Asessor Especial de Juventude Nassim Bacila anuncia a primeira 

transmissão ao vivo em redes sociais, na história do Governo do Estado do Paraná. Jonatas 

representando o Conselho Municipal de Juventude. Professora Sandra representando o SICAD 

e SEED. Mayara União da Vitória por videoconferência. Marcos Costa, bem como Guilherme, 

de Maringá representando a Sociedade Civil Organizada. Estes mencionados, são os 

Conselheiros que participam da pauta. O Presidente parabeniza os envolvidos na transmissão 

ao vivo pelas redes sociais. A secretária executiva Thabata Uhlik informa a saída e o motivo do 

seguinte conselheiro: Roger Ferreira Gonçalves, representando a Sociedade Civil solicita a 

saída por não poder participar ativamente das pautas do Conselho Estadual de Juventude. O 

Presidente eleito Wellington Filho, elogia todo o trabalho desenvolvido pelo Sr. Roger Ferreira 

Gonçalves, quando conselheiro. A Cadeira do ex conselheiro Roger será preenchida pela 

ICAB. A secretária executiva Thabata Uhlik justifica a ausência do conselheiro Alexandre da 

FETAEP, por uma viagem já marcada para Brasília e enviou um ofício justificando a sua 

ausência, na qual será transcrita abaixo: 

“Nós, da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do 

Paraná, FETAEP, vimos através deste, justificar a ausência do Conselheiro Alexandre 

Leal dos Santos na reunião extraordinária do CEJUV, agendada para o dia 27 de 

novembro de 2018. Justificamos que sua ausência se deve a uma reunião em Brasília 

nos dias 26, 27 e 28 de novembro, cujo compromisso foi anteriormente agendado e 

confirmada sua presença já há algum tempo, pelo fato de emissão das passagens aéreas 

serem feitas pela nossa confederação em Brasília e não é possível o cancelamento de 

sua ida. Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos a compreensão e 

estamos à disposição para maiores informações. Saudações Sindicais.” 
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O presidente eleito Wellington filho menciona o Artigo 4 do CEJUV, lembrando que justificar a 

ausência é necessário perante o Conselho, em até 05 dias antes da reunião agendada, para 

que possa ser solicitada a presença do respectivo suplente, bem como lembra que essa 

ausência necessita a aprovação do CEJUV. O Presidente Eduardo Jansen parabeniza também 

o Sr. Roger como conselheiro e pela sua nobre atitude em sair do CEJUV, logo que o mesmo 

não poderia mais comparecer ativamente nas reuniões. O Presidente eleito Wellington Filho 

lembra a importância dos membros do Conselho e começa o primeiro ponto de pauta, que é a 

prestação de contas. 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

 

- Análise das atas anteriores. 

- Análise da lista de presença. 

Da análise das atas anteriores: A Secretaria Executiva Thabata Uhlik, bem como a conselheira 

Larissa Marsolik realizam a leitura das atas das pautas anteriores.  

A Conselheira Larissa Marsolik tem a palavra e menciona que pode ser lido pelo CEJUV 

individualmente e assim, ser aprovado. O Presidente eleito Wellington Filho concorda e põe em 

votação o argumento da Larissa Marsolik. Colocação aprovada. Paulo Henrique Mariano 

representando a SETI se apresenta, bem como o conselheiro Alan Kolochenki da Secretaria de 

Cultura. O Presidente eleito solicita a atualização dos e-mails para facilitar e oficiar a 

convocação para as pautas. 

Da análise da lista de presença: Será enviado no grupo as faltas dos conselheiros e é aberta a 

oportunidade para cada membro ausente justificar sua falta. 

O Presidente Eduardo Jansen sugere que há 02 cadeiras que não há representatividade e põe 

em discussão a substituição das mesmas. Henrique comentou que essas 02 cadeiras são de 

entidades muito importantes e por questão de cuidado jurídico, é importante a apresentação 

destas entidades para clarear as opções do CEJUV, antes de realizar a substituição. O 

Presidente eleito Wellington Filho lembra sobre o regimento e a questão das faltas 

consecutivas e comenta que o processo de exclusão, inclusive já está deveria ter feito essa 

exclusão, perante o regimento. O Henrique concorda com o Presidente eleito Wellington Filho, 

assim como a conselheira Larissa Marsolik concorda também com o presidente, mas deve ser 

feito com cautela e com legitimidade e mantenha a transparência. O conselheiro Marcos Costa 

solicita a palavra e cita que é necessário entidades que de fato, participem das reuniões. O 

Presidente Eduardo Jansen concorda com o Marcos Costa. Henrique deixa claro que foi 

apenas um comentário á titulo de esclarecimento e cita que o regimento é claro à questão de 

como funciona a exclusão porém não exibe como deve ser feito esse processo. O Presidente 

eleito Wellington Filho, mostra o regimento e explica como deve ser feito a justificativa na 

ausência da pauta, para não implicar no quórum, concorda com o conselheiro Marcos Costa e 

cita que o regimento foi feito por canais jurídicos, por tanto, seguir ele é a legalidade. A 

conselheira Larissa Marsolik é a favor da substituição, porém questiona se o modo como foi 

proposto é legitimo. O Presidente eleito Wellington Filho argumenta que será realizada uma  
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nova eleição, porém ela tem um custo e põe em votação a eliminação das duas entidades do 

CEJUV. O Dr. Silas Roque entende a preocupação do Henrique e questiona se o plenário irá 

comunicar as entidades desta substituição. O Henrique se preocupa como será realizado este 

processo, porém concorda com a substituição. A Larissa Marsolik concorda também com a 

substituição, porém deve ser consultado juridicamente este processo para manter a 

legitimidade essa exclusão. O Diogo Moya propõe que as entidades ausentes devem 

apresentar suas justificativas até a reunião do dia 18 de dezembro de 2018. O Paulo Henrique 

cita que é importante essa representatividade das 02 cadeiras ausentes. O Presidente eleito 

propõe as opções: A)- Fazer a substituição porém consultar juridicamente se é possível realizar 

a exclusão. B)- Comunicar as entidades para que apresentem a sua defesa. O CEJUV opta 

pela opção A, de fazer a substituição de consultar juridicamente o processo, perante a 

Assessoria Especial de Juventude. -PERDA DE SINAL DE VIDEOCONFERÊNCIA-. A 

conselheira Larissa Marsolik solicita uma pausa técnica para que os conselheiros no interior, 

possam voltar a acompanhar a reunião. Reunião retorna com o Presidente eleito Wellington 

Filho verifica se todos os conselheiros estão online e menciona que durante a pausa técnica o 

Assessor Especial Nassim Bacila, faz a prestação de contas de sua pasta, com o programa 

Balanço Jovem que será exibido na AM 630, bem como o programa Jovem Paranaense que 

será um mutirão de serviços que será realizado no dia 08 de dezembro, no CIC. O conselheiro 

Vinicius convida todos para a solenidade que será realizada na ALEP com o Dep. Paulo Litro.  

A Larissa Marsolik tem a palavra e faz uma breve palestra sobre Programas do Governo do 

Estado que dão atenção ao público jovem, bem como muitas outras Secretarias que também 

tem essa ênfase. Cita o programa Família Paranaense que é intersetorial que destina famílias 

de alta vulnerabilidade. Há dimensões que devem ser diagnosticadas nas famílias para trazer 

soluções objetivas para cada família, que cada situação é ranqueada para analisar a medida 

de vulnerabilidade. O programa enxerga a complexidade da família para poder ofertar as 

melhores soluções para essa família. Cita também que há também a preocupação com cursos 

profissionais para tirar a família de situação de vulnerabilidade. O programa Paraná Seguro 

tem como medida a prevenção da violência contra a família. Bolsas de estudos em centros de 

juventude acolhem jovens que não se sentem pertencentes a politica pública. A conselheira 

Larissa dispõe todos esses dados à todos que queiram acompanhar esse trabalho 

desenvolvido. O Presidente eleito Wellington Filho parabeniza a Larissa por todo trabalho 

desenvolvido. O Dr. Silas Roque questiona se há a participação do judiciário nestes programas 

para diminuir o ato de infração juvenil. Larissa Marsolik explica que há essa integração com a 

Secretária de Justiça e do Ministério Público, porém eles não entram como executores, mas 

como parte do processo. O Conselheiro Marcos Costa parabeniza a Larissa Marsolik pela 

palavra. O Presidente eleito Wellington Filho abre espaço para quem quiser trazer demandas 

pertinentes, será muito bem vindo, porém será necessário parear com a mesa diretora. Larissa 

Marsolik acrescenta dizendo que é interessante partilhar destas informações com o CEJUV. O 

Presidente eleito Wellington Filho menciona que é interessante cada apresentação de 

demanda, existir um material para que os conselheiros acompanhem em tempo real este 

material. Marcos Costa propõe a pauta do projeto da SIEP, sobre politização de estudantes do 

ensino médio a respeito dos seus direitos, que abordam diversos assuntos pertinentes à 

juventude, um projeto que transita no CEDECA para captar recursos, e gostaria de debater 

uma possível moção do CEJUV para agilizar esse processo. Presidente Eduardo Jansen apoia 

a moção, bem como o Presidente eleito Wellington Filho. O Presidente eleito Wellington põe 

em votação o apoio do CEJUV ao projeto, é aprovado. O conselheiro Marcos Costa agradece o 

apoio do CEJUV e acrescenta que a SIEP faz uma aula magna com diversos temas cada ano, 

e em 2019 quer trazer pra Camara Municipal  de Maringá, onde sempre foi realizado, os 03 

senadores do Paraná. O Presidente eleito Wellington Filho propõe que o projeto seja enviado  
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por email, para criar um debate sobre esse assunto a fim de clarear o CEJUV a respeito do 

assunto. O conselheiro Diogo Moya tem a palavra e fala sobre os jogos da juventude, um 

assunto de interesse do CEJUV, e solicita uma moção de aplausos para os atletas que 

representaram o Paraná a nível nacional. O Presidente eleito Wellington Filho parabeniza estes 

jovens e solicita os representantes destes atletas e propõe oficiar as Secretarias, diante da 

atual pauta, conhecer mais o trabalho de diversas secretarias que tem desenvolvido trabalhos 

focados na juventude. O Presidente eleito Wellington Filho solicita todas as atas anteriores 

para a próxima reunião. O Assessor Especial de Juventude Nassim Bacila, acrescenta que há 

algumas atas que não há o áudio, o que implica em elaborar uma ata sem um norte. O 

Presidente eleito Wellington Filho solicita que os conselheiros leiam o regulamento e a lei do 

CEJUV, logo que há um desconhecimento dos mesmos, anuncia também que o CEJUV há 

ligação com diversas câmaras municipais, porém não tem informação completa regionalmente. 

O Presidente eleito Wellington Filho pede mais informações de todas as entidades para trazer 

mais ligação entre as entidades e o conselho, a fim de promover as redes sociais e seja mais 

abrangente o trabalho respectivamente atingindo maior alcance ao público jovem, propõe 

também que datas especiais devem ser lembradas pelos conselhos e não deixar passar 

despercebido uma data chave, bem como eventos das Secretarias. A Larissa Marsolik 

comunica que solicitou os contatos dos presidentes de juventude de 29 municípios ao redor de 

Curitiba, para promover mais demandas ao CEJUV. O Presidente eleito Wellington Filho pede 

sugestões de pauta, por e-mail por questões oficiais e será realizado uma convocação dos 

membros para a pauta.  O Presidente eleito Wellington Filho agradece a presença de todos 

presentes e determina o encerramento da pauta. A presente ata foi gravada e redigida pela 

servidora Thabata Cristina Uhlik Vieira (AEJ), Secretária Executiva deste Conselho. O 

documento depois de aprovado será publicado em Diário Oficial e inserido no site do CEJUV-

PR. 

 

 

 

Thabata Cristina Uhlik Vieira 
SECRETÁRIA EXECUTIVA CEJUV/PR 

 

 

 

 


