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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE JUVENTUDE DO 1 

ESPÍRITO SANTO.  2 

Ao quarto dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às 14 horas, através da plataforma 3 

virtual Zoom, reuniram-se as/os membras/os do Conselho Estadual de Juventude do 4 

Espírito Santo - CEJUVE para sua 18ª Reunião Ordinária, estando presentes no ato as/os 5 

respectivas/os conselheiras / conselheiros: a) REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO: 6 

Sterlayne Phachineth Santos Rosseto/SEAG; Fabricia Goeth Barbosa – Titular/SEDH; 7 

Wallace Silva Vargas – Titular/SEDU; Thais Barbosa Medeiros – Suplente / IASES; Renan 8 

Lira Matos Cadais – Suplente/SEDH: b) REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL: 9 

Cristhiany Miranda Macedo – Titular/JSB; Ramon Matheus dos Santos e Silva – Titular/ 10 

FEJUNES; Edson Junior – Titular/FAMOPES; Gustavo Henrique Negris de Vasconcelos – 11 

Titular/JPDT;  Raissa Correia Rosa – titular/CUT; Thais de Oliveira Correia – Suplente/GG5; 12 

Erick de Oliveira  Loureiro – Titular / ORIKÁ KORI:  13 

CONVIDADAS/OS: Ana Maria Silva Tinico – Suplente - SESP/GPM 14 

ORDEM DO DIA: 1ª PAUTA – Informes; 2ª PAUTA: Pacto pela Juventude. 3ª PAUTA: 15 

Processo eleitoral para o Biênio 2022/2024.  16 

Informes: Informes: O presidente Ramon Matheus dos Santos e Silva, Informes: gostaria de 17 

saber se alguém tem algum informe pra fazer? A Fabricia Gostsch Brbosa pediu a fala, Só 18 

para  demarcar que estamos em uma etapa na sequência de inaugurações esta faltando 19 

apenas 3 de todos os CRJ´s estarem prontos e avançados e a questão de agendas não 20 

conseguimos inaugurar com o Governador Renato Casagrande mas que vai acontecer com a 21 

secretaria Nara Borgo, e só para demarcar que já temos 11 CRJ´s em funcionamentos 22 

inaugurados mas com todos os outros em funcionamentos, com mobilização dentro dos 23 

territórios , e uma vitória muito grande do CEJUVE que fez este trabalho de fiscalização, 24 

acompanhamento que esta envolvidos neste processo e tivemos uma oportunidades na 25 

ultima inauguração  de enceramos entregando um documento físico de plano que também 26 

e produto desta gestão que já estamos encerrando este mandato e que consiga sempre esta 27 

no lado com esta perspectiva de por mais que tenhamos varias questões, e que a vasamos 28 

muito nesta atual gestão, que  conseguiu fazer varias entregas importantes e que vão fazer 29 

muita diferença para a juventudes em geral, então está missão esta cumprida na gestão do 30 
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Governador Renato Casagrande, e que vai encera com todas as entregas que ele se 31 

comprometeu e com muito mas as que foram surgindo no decorrer do mandato; todos 32 

fizeram parte deste processo de alguma maneira a contribuiu e foi importante para 33 

conseguir consolidar todos; proposta de publicar estruturada que acreditamos, e muito 34 

bom ter isto na ponta da língua, foi entregar todos os CRJ´s e alguns estão acabando de ser 35 

entregue e entrando o Plano e o Fundo que esta nesta etapa de estruturação, ai seguimos 36 

avançando com as outras politicas e as outras propostas que podem vir; inclusive destes 37 

espaços democráticos, o que e um conselho, as conferencias,; vamos esta sempre a 38 

disposição e na luta; o presidente  Ramon Matheus dos Santos e Silva a gradeceu a fala da 39 

Fabricia Gostsch Brbosa e a toda a equipe da secretaria de Direitos Humanos; o presidente 40 

Ramon Matheus dos Santos e Silva perguntou se mas alguém quer fazer mas algum informe? 41 

Já que não tem então vamos para a 1ª pauta.     42 

1ªPAUTA: O presidente Ramon Matheus dos Santos e Silva passar para o 1ª ponto de pauta, 43 

que e relação ao Pacto da Juventude, mas aviamos discutido antes na reunião anterior que 44 

poderíamos discutir algumas questões e ficamos de definir depois, na reunião passada 45 

tiramos este ponto de pauta pela questão de quórum, e ai tivemos que retornar hoje e já 46 

avia decidido anteriormente a metodologia de formação da comissão para depois 47 

montarmos o processo. Sem muita delonga  neste assunto já que debatemos neste assunto 48 

anteriormente, a nossa proposta é de formação de uma comissão provisória para trabalhar 49 

em cima deste plano em formato de comissão que tenho aqui regimentalmente comissão 50 

provisória que podendo até 7 pessoas que não e necessariamente ter as 7pessoas para ter 51 

uma comissão  desta, mas e importante para que as pessoas possam participa, então eu 52 

enquanto presidente gostaria que colocasse em disponibilidade das pessoas que tem 53 

interesse em participar desta comissão de construção do Pacto da Juventude se alguém tem 54 

interesse que se manifestasse no CHAT; a conselheira Thaís de Oliveira Correia, Falou que 55 

não estava  na reunião anterior que seria o caso dos documentos  dos candidatos a vim? O 56 

presidente Ramon Matheus dos Santos e Silva, respondeu que seria sim o documento para 57 

entregar os candidatos que vai esta concorrendo no próximo pleito; O presidente Ramon 58 

Matheus dos Santos e Silva, fala que precisa de pessoas para ajudar no processo, então os 59 

membros do conselho vamos nus colocar a disposição, Fabricia Gostsch Brbosa falou que a 60 

gerência do SEDH se coloca á disposição para esta construção; O presidente  Ramon 61 

Matheus dos Santos e Silva perguntou se tem mais alguém? O conselheiro Gustavo 62 

Henrique Negris de Vasconcelos se coloca a disposição; O presidente Ramon Matheus dos 63 
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Santos e Silva colocou os nomes que se disponibilizaram que foram, Ramon, Fabricia, Ana 64 

Tinoco, Gustavo, Sterlane, Wallace, 7 pessoas se colocaram a disposição para elaborar a 65 

comissão  do pacto pela Juventude e foi aprovado por todos que estavam presente;  O 66 

presidente  Ramon Matheus dos Santos e Silva deu continuidade a reunião falando do 67 

próximo ponto de pauta;  68 

2ª PAUTA: Processo de Formação da Comissão Eleitoral para o Biênio do CEJUVE 69 

2022/2024; a Fabricia Gostsch Brbosa pediu o presidente se ela poderia pontuar a partir 70 

da fala dele? Então deliberamos a mesa diretora a questão do processo e que temos data 71 

que precisamos para poder esta garantida; sô que agora que entramos em uma fazer da 72 

questão do pacto e da data que e uma data um pouco, mas corrida e precisamos forcar as 73 

nossas energias, e que precisa ser entregue este mês de julho, e sabemos que das questões 74 

das prioridades, como a questão do tempo e do documento que precisa ser construído e 75 

demanda muito e ai vamos precisar se dividir mesmo dentro deste aspecto, e ai o que 76 

acontecer como esta reunião estamos com menos participantes em fim a maioria e que já 77 

compondo esta comissão, eu (Fabricia ) já tinha avaliado com o presidente Ramon Matheus 78 

dos Santos e Silva para colocarmos este ponto de pauta para a próxima reunião, para que 79 

ganhamos tempo sobre a questão do pacto e focarmos as nossas energias dentro deste 80 

documento, agora que vai ser importante e que já esta dentro do prazo já da eleição no 81 

próximo mês contemplando inclusive dentro da semana da Juventude que também e 82 

possível que tira a comissão e ai se faz em Setembro que e um processo e ai acaba se-83 

dividindo, e que provavelmente vamos ter algumas pessoas ocupando as mesmas 84 

comissões e até mesmo a regimental que quem ocupa esta comissão não participa dos 85 

processos de disputas, a não ser que tenha indicação. Estamos em minoria em quanto 86 

sociedade civil tem estas questões que e importante para om processo e para lisura dos 87 

processos, e ai dei (Fabricia) a sugestão para podermos adiar este ponto de pauta e colocar 88 

na próxima reunião para podermos ganhar tempo e conseguir se organizar melhor 89 

internamente; estou compartilhando com vocês para pensarmos em conjunto; O   90 

presidente Ramon Matheus dos Santos e Silva agradeceu a Fabricia Gostsch Brbosa e falou 91 

da proposta dela de suprimir este ponto de pauta e colocar ele para o próximo mês de 92 

Agosto de 2022, gostaria de saber se alguém tem uma outra proposta ou se tem alguma 93 

objeção ou observação como esta de supressão de pauta? Se ninguém tiver nem uma 94 

observação vai colocar em regime de votação, favorável a proposta da  Fabricia Gostsch 95 

Brbosa de suprimir o ponto de pauta da reunião de hoje para o mês de Agosto de 202, 96 
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quem for a favor permaneçam como estão ao contrario se manifestam?  Então eat aprovado 97 

a proposta de da Fabricia Gostsch Brbosa e o ponto de pauta do processo eleitoral vá para o 98 

mês de agosto de 2022, O presidente Ramon Matheus dos Santos e Silva falou que se não 99 

tem mais nada a ser tratado dou por encerado esta reunião. 100 

 101 

RAMON MATHEUS DOS SANTOS E SILVA 102 

Presidente do CEJUVE 103 

 104 

ANA ALECRIM 105 

Secretária Executiva de Conselho 106 

 107 


