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ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE JUVENTUDE DO ESPÍRITO 1 

SANTO. Aos quarto dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 14 horas, 2 

através da plataforma virtual Zoom, reuniram-se as/os membras/os do Conselho 3 

Estadual de Juventude do Espírito Santo - CEJUVE para sua 15ª Reunião Ordinária, 4 

estando presentes no ato as/os respectivas/os conselheiras / conselheiros: 5 

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO: Sterlayne Phachineth Santos 6 

Rosseto/SEAG; Fabricia Goeth Barbosa – Titular/SEDH; Thais Barbosa Medeiros – 7 

Suplente/IASES REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL: Cristhiany Miranda 8 

Macedo – Titular/JSB; Ramon Matheus dos Santos e Silva – Titular/ FEJUNES; 9 

Gustavo Henrique Negris de Vasconcelos – Titular/JPDT; Taiza Bruna Assunção 10 

Medeiros – Suplente/FETAS  11 

ORDEM DO DIA: 1ª PAUTA – Informes; 2ª PAUTA: Comissão Provisória.  12 

1ª PAUTA: Informes: O Presidente Ramon Matheus dos Santos e Silva iniciam os 13 

informes falando a respeito do atraso no envio das atas de Dezembro, Fevereiro, 14 

Março e Abril, mas que breve será resolvido. Informa sobre o retorno da 15 

Secretária Executiva Ana Maria dos Santos Alecrim que estará prestando auxílio e 16 

acompanhamento nas reuniões e atas, antes sendo auxiliado pelo Felipe.  O 17 

presidente questiona se há alguma demanda/informe a ser feito com o fim de 18 

atualizar as atribuições do Conselho. Taiza – FETAES atualiza os membros 19 

presentes a respeito das Eleições Diretas e Unificadas do Movimento Sindical do 20 

Estado do Espírito Santo que ocorreram no dia 1º, 2º, 3º de abril, e da posse da 21 

nova diretoria que será feita no dia 30º de abril sendo que a partir de 1º de maio 22 

começa a atuação da nova gestão. A mesma esclarece que, portanto essa será a 23 

sua última reunião, pois não estará inserida na próxima gestão e quem ocupará 24 

seu cargo será a Rhayza. Agradece pelos 4 anos e 4 meses de parceria com a 25 

CEJUVES. Além disso, informa que foi eleita em seu município Presidente do 26 

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e que ficará contente em 27 

receber a CEJUVES. O Presidente, portanto agradece a Taiza por toda a sua 28 

contribuição e por sempre trazer a realidade da juventude do campo fazendo com 29 

que eles aprendessem e tivessem um olhar mais apurado a tais demandas; 30 

Fabrícia  fala a respeito da saída da Taiza e a importância de ocupar novos 31 

espaços, da construção de relações de maturidade, e de forma saudosa agradece  32 

por toda a contribuição da Taiza no período em que esteve apoiando a CEJUVES e 33 

trazendo pautas pertinentes; Encerrada as despedidas à Taiza, Thais levanta a 34 
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pauta sobre a permanência dos CRJ’s e a não colaboração do município de Vila 35 

Velha. Ramon informa sobre ele e Fabricia estarem providenciando uma reunião 36 

junto ao prefeito de Vila Velha para entender melhor o funcionamento e reiterar 37 

a importância do CRJ, e deixa pendente como pauta para a próxima reunião. 38 

Também enfatiza sobre a reunião com a AMUNES que tem o intuito de entender 39 

a atuação dos municípios e sua colaboração no que diz respeito a juventude; 40 

Gustavo Negris informa que no dia da presente ata a Comissão de Política Pública 41 

para a Juventude se reuniu para fazer algumas deliberações referente ao 42 

seminário do novo Ensino Médio. Citou os nomes do Subsecretário de Ciência, 43 

Tecnologia e Inovação do ES Denio Arantes e da Subsecretária de Educação Básica 44 

e Profissional da SEDU/ES responsáveis pelos seminários; Ramon agradece e inicia 45 

as atualizações. O presidente diz sobre a agenda da CEJUVES, citando 46 

respectivamente:  1º Inauguração do CRJ de Cachoeiro de Itapemirim 2º Reunião 47 

com a  … Direitos Humanos na unidade feminina do IASES  3ºReunião no CRJ de 48 

Terra Vermelha-ES . Não havendo mais informes, Ramon encerra a primeira 49 

pauta. 2ª PAUTA: Comissão Provisória do FEJUVES: Ramon informa sobre a 50 

reunião com a Meiriele que teve o intuito de orientar quanto ao funcionamento e 51 

continuidade do trabalho do FEJUVES, e pensar no projeto com diretrizes em 52 

longo prazo para que de fato seja operacionalizado. O presidente informa que fez 53 

pesquisas para ter como referência a criação do plano de trabalho, e enfatizou 54 

sobre a necessidade de discutir em longo prazo a criação de uma Comissão 55 

Permanente. Dito isso, Ramon abre o debate para ser discutido pelos 56 

conselheiros e conselheiras presentes; Gustavo Negris e Taíza informam que 57 

estão à disposição para compor a Comissão Provisório; O presidente propõe o 58 

período de 120 dias para trabalhar à Comissão e foi aprovado por unanimidade. 59 

Não havendo mais pautas a serem discutidas, a reunião foi encerrada. 60 

 61 

RAMON MATHEUS DOS SANTOS E SILVA 62 

Presidente do CEJUVE 63 

ANA ALECRIM 64 

Secretária Executiva de Conselho 65 


