
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                                                                                

SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS – SEDH 

CASA DOS DIREITOS “ADVOGADO EWERTON M. GUIMARÃES”                                               

CONSELHO ESTADUAL DA JUVENTUDE – CEJUVE 

 

ATA DA 08ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE 

JUVENTUDE DO ESPÍRITO SANTO 

            Aos segundo dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às 14 horas, através da plataforma 

virtual Zoom, reuniram-se os membros do Conselho Estadual de Juventude do Espírito Santo - 

CEJUVE para sua 08ª Reunião Extraordinária, estando presentes no ato as respectivas 

conselheiras e conselheiros - Representantes do Poder Público: Sterlayne Phachineth Santos Rosseto  

–  T i t u l a r / SESP; Renan Lira Matos Cadais – Suplente / SEDH  Representantes da Sociedade 

Civil: Cristhiany Miranda Macedo – Titular / JSB; Liliana Rodrigues Monteiro - 

Titular/IASES; Joana Ribeiro da Silva –Titular / Art Joven LGBT; Edson Luis de Souza 

Jacinto – Titular / FAMOPES; Zaldimar Tadeu da Silva - Titular/ FETAES; Gustavo 

Henrique Negrisde Vascocenlos Nobre – Titular / JSPDT ; Kamilla Vieira de Moura – CRESS-ES,           

Ramon Matheus dos Santos e Silva – Titular/ FEJUVES;   

 

           Ordem do Dia; – Informes; aprovação da ata anterior; 1ªpauta – Acompanhamentoe Monitoramento 

dos CRJ’s; 2ª pauta – Pactos pelas Juventudes; 1ª pauta – O Presidente Ramon falou sobre as 

dificuldades com o coro nas plenárias e que está  sempre tendo que ser correr ao coro minimo e também 

tendo que convocar as extraordinárias, e que está já e a segunda ou terceira vez que já estamos tentando 

que convocar as extraordinária, e que estamos com dificuldades das pessoas estaren presente nas nossas 

reuniões, mesmo sabendo que muitos trabalham e que tem muitos compromissos temos enguantos 

jovens e trabalhadores , mas isso infelismente tem comprometido um tanto os nossos trabalho do 

conselho, que e muito negativoeu acredito porque infelismente não dar para fazermos sozinhos, temos 

que dar a plenária e os regimentod que precisamos seguir, então precisamos que os membros dos 

conselhos estejam nas reuniões dos conselhos porque se não teremos como termos as plenárias, estou 

compartilhando com vcs um pouco destas demandas porque como eu disse que acaba comprometendo o 

trabalho e os serviços de maneira geral, porque precisamos das pessoas para que elas estejam nas 

plenárias, e logico que isso não impossibilita o trabalho nos conselhos com a finalidade no total, mas no 

principal e que nós temos que criar nossa plenária e que a nossa principal, forran e o principal lugar e 

que os conselhos acaben se coprometendo pouco;  Dando seguencia o presidente Ramon perguntou se 

todos receberan a convocatória  no dia 02 de maio de 2022 para esta reunião extraordinária?; 2ª pauta – 

O presidente Ramon falou sobre as atas que estão sem apreciação para aprovação  e que já falou com a 

secretária Nara Borgo e também com a secretária executiva Ana Alecrim, e la pediu um pouco de 

paciência  neste processo, o presidente Ramon falou que estava levando para todos para que os mesmos 

tenhan ciências, e que também falou que se recorda que fes do mês de Dezembro não teve ata para 

aprovação, e que e uma deficiência nossa, á outra questão importante que eu venho compartilhar e que 

Luck e que a nomeação dele ainda não saiu no diario oficial com conselheiro, e que e algo que estou 

cobrando bastamte; o presidente Ramom, disto isto nôs temos 3pontos de pautas, 2 na verdade, porque 

o primeiro é informes, e foi colocado no chat, e ai antes de comesarmos a plenária gostaria de pedir e 

solicitar a Tamara que nôs suprimi-se a pauta 2, e ai exprico o porque, neste ponto nôs iramos receber 

uma convidada do institutoJones dos Santos Neves a senhora Sandra que e a pessoa responsavel pela 

pesquisa social do instituto, mais o instituto esta fazendo um acompanhamentodos CRJ´s, então a ideia 

deste ponto de pauta á Sandra em guanto IJISN vinhece aqui apresentarum pouco desta pesquisa e o 

andamento e como está sendo feita,mas infelismente ela não pode está por questão de outras agendas, 

emas foi falado pra ela que entendemos  e ficar para uma outra ocasião, mas ela me falou que poderia 

ser para o mês de junho e ai ficou de vermos outra data; e até foi falado que esta agenda seria muito 

importante para  nôs  e iriamos manter este ponto de pauta para está outra data , estou colocando para 

apreciação, e ai suprimir este ponto de pauta e colocarmos para o mês de junho, foi colocado em 

votação e foi aprovado para o mês de junho; em relação a reunião do mês com a Muniz que foi 

compartilhado com todos que surgiucom a comissão de política pública para que estarmos nos 

aproximando das associações dos Municípios do Estado,  com objetivo de conseguir abertura para que 

os conselhos faça este papel que e muito impotante e que também faça a municipalização das políticas 

públicas da Juventude e que se consiga entrar mas nos Municípios com a Juventude para ter este contato 

direto com os muniz com está interlocusão, e criar e criar uma extrategiacom as associações em esta se 

reunindo em quase todos os Municípios  do Estado, temos que colocar a pauta da Juventude neste 



espaço que a Muniz tem diversos fóruns e en diversas reuniões e palesta, formações com os prefeitos , e 

também  inchuir a pauta de criar a política da Juventude neste espaço que a Muniz tem seria muito 

estratégico para nós no sentido que coseguir abertura com os prefeitos para que podermos proveitarmos 

de alguma forma plantarmos sementes, porque falar de política pública á nivel Municipal e muito mas 

complexo, quem já aqui tem experiência de conselhos Municípais , vai participar de decissões dentro 

destes Municípios; temos que plantar estas sementes para termos mas aberturas e espaços nos 

Municípios ; 2º segundo informe; E que no dia 11/05/2022 vai acontecer uma audiência pública sobre 

politíca de Juventude  nas Câmara municípal de Linhares e ai o conselho foi convidado para está 

presente, o presidente Ramom vai esta presente e se alguem quiser ir e tver entrece em tamb~em ir vai 

ter um carro para está levando se alguem tiver entercer e so passar o nome e o carro vai sair do teminal 

de Campo Grande as 16hs, e se alguem tiver interesse em ir e só passar o nome, pesso desculpas por 

avisar em cima da hora pois eu também fui informado em cima, mas com está dinamica da vida agente 

acaba esquecendo, o Ramom avisou que também estava em viagem e acabou que eu me esqueci de 

informar; 3º terceiro informe E muito bacana este informe, que já neste sentido desta 
Municipalização de política pública da juventudes, o presidente Ramom relatou que 
recentemente foi procurado por dois jovens da cidade de Muqui no Sul do Estado, enteresados 
nas políticas da juventudes  quendo saber como que eles poderiam  fazer para tentar movimentar 
a cidade, e conersamos bastante pelo stagram e depois pelo whatsApp etive uma reunião online 
com eles para ajudar eles neste interesse em formular um conselho em Muqui, ai fui explicando 
todo o processo como montar um conselho, e que tem que ter interlocução com o poder público, 
mobilização social, e descobrimos que a cidade já tem uma legislação de conselho Municípal, 
está legislação e de 2005, uma cidade no extremo Sul do Estado no interior, porque qual o 
siguinificativo de dizer isto, por que 2005 foi justamente quando estava tudo comesando na 
política da juventude e no conselho nacional, secretaria nacional de juventude e que foi muito 
importante e que os rapazes tem todo o caminho percorrido e que vocês já tem uma legislação 
Municipal criado e que tem um conselho ai que fica tudo mas facil; Vamos ter mais uma 
demanda para nós do conselho para estarmos auxiliando neste processo, ajudando e 
fortalecendo estes jovens do Sul do Estado, será muito seguinificativa conseguirmos retivar mas 
um conselho Municipal da Juventude; Seguindo a pauta 2 – Pacto pela Juventude; descutir 
sobre o Pacto, tem sido de plache dos conselhos nos periudos que antecedi as eleições fazer um 
documento com propostas direcionados as candidatas e candidatos ao preito eleitoral os 
conselhos faz isto em desde 2018, em que o pacto foi derecionato as pesoas que estavan 
concorendo ao cargo de governado e gavernadora do Estado do Espirito Santo, e aos outros 
cargos legislativos, para as camâra federal e assembleialegislativa e para o senado, e tambérm 
foi feito em 2020 e que está na atual gestão que foi feito o pacto direcionado as eleições 
Municipais, tanto para o cargo executivo Prefeitura/Camâra, todos os processos eleitoral, mais 
tambêm temos que nus colocar como conselho neste processo, mas não me lembro de ter 
colocado um processo de avaliação, acho que tambêm de retornacom estas pessoas que 
assinaram este pactos, mais e logico que e importante que continuamos com tudo isto, e uma 
forma de se colocar a agenda da Juventude neste processo eleitoral e colocar o conselho em 
guanto politico ativo e que está antenado nos processos,  logico e importante naconcepção que 
se continue fazendo isso, e que continuamos colocando esta pauta da juventude neste momento 
tão importante para o nosso Pais, nosso Estado;- Ramom ainda leu o ultimo pacto de 2018, e foi 
colocado o pacto na tela para todos pudessem ler e acompanhare mostrou o documento, e foi 
falado que teria nesecidade de fazermos uma avaliação do pacto, pensando neste 4 anos que 
passaram e ai trazer uma indicativa para o novo pacto para a Juventude de para 2022, Ramom 
falou sobre a gerência que seria bastante fortalecida e teriamos que ter uma avaliação mas 
ampla, e a questão do conselho poderia preparar um anales mas ampla com todos e ouvindo a 
opnião de todos os conselheiros e conselheiras, para o pacto; Ramom abril para debatescom 
todos que estavam presente a mais tempo, (Sterlane, Cris) seria bom ouvir elas falando sobre o 
pacto.; -Renan pediu para falar, ele falou que se lembra quando o Cedims soutou este pacto 
queele sofreu algumas criticas porque ficou bem raso, mas a criticas foi pontual ai, mais tivemos 
alguns avançoes eu acho, Romom entendo que deveriamos antes que for emprementado que o 
fundo, que são os proprios CRJ`s deveria se colocar neste pacto e garantindo a manutenção, em 
relação ao fundo regulamentação de fundo e ativação deveriamos ver melhor como vai ser 
colocado isto, CRJ´s a sustentabilidades que sabemos que tem recurso de um ano e meio, então 
pensar neste pacro de financeiro e financiamento de recurso do tesouro, acho que isto tem que 
está no pacto, e também aqueles detalhes parcialmente devemos pensar em colocar a 



manutenção destes CRJ´s, e colocar o sistema Estadual da Juventude que a politica já avançou 
neste ultimos 4 anos, e colocar mais uma meta que já esta mais possivel doque a 4 anos atras,e 
também acho nessesario que coloca que podemos fazer interface da Juventude,pessoa com 
Deficiência , LGBT, estas são as minhas propostas inicial, e me coloco a disposissão para 
escrever e que pode contar com ele; - Thais –instituto GG5 concordou com o Renan das coisas 
que já foran feitas e fortalecelos, para que não acabem; -Ramom falou que já tinha um plano que 
não subisidia de meneira mas contudente, e esta questão que o Renan falou do raso que ficouy 
as propostas acho também que o nosso plano Estadual, mas já temos isso como um plano de 
partida, e que temos nossas ações baseadas no documento que e para 4 anos e temos antes um 
documento que e de 10 anos muito mas solido para nus ajudar um pouco na costrução, então 
não seria uma missão tão complequiça e nem tão dificil, Quando se fala na questão do 
parcilmente, que temos que formar uma avaliação maior, quando foi falado de qualificação 
proficional, o Qualificar ES, quem tem uma dimensão muito grand que abrange muita gente 
mais não estamos acompanhando no dia a dia para sabermos o impacto e os números, e porisso 
que devemos debatermos mas  e analizarmos melho, penso como vamos costruir melhor este 
novo documento na via de que apartir de quem vai fazer e quem vai participar disto? No 
documento de 2020 para facilitar nosso trabalho seguimos a Nacional para facilitar o trabalho, 
que o Conjuve lançou um documento base e a ideia do Conjuve era que as secretárias pudecen 
adapitar este documento da Nacional para a politicas do Estado, - Kamila falou que ainda não 
tinha lido o documento, mais apartir do que está posto penso que temos que fazer um 
emplemento do que já existe para que não fique sempre começando do zero, um exepro você 
sitou o Qualificar ES, ai temestá questão ele existe mais como que chega nos Munnicípios e 
como chega no campo? acho que precisamos saber como esta isso para sabermos como 
devemos para que não devemos nunca termos que começar do zero sempre pois nuca vamos pra 
frente, teriamos que conseguir pegar o que já esta em andamento e tentar fortalese, e contruir 
juntos ou melhorar o que precisar, ai já esta meio caminandado ; -Ramom falou que isto vai 
demandar trabalho mais que e valido, mas que ele fica com duvidas como vamos fazer isto? Por 
exemplo temos uma metodogia de trabalho, em 2020 estabelecer uma proposta apartir dos 11 
eichos do Estatuto da Juventude e cada eichos  tinha a proposta um direcionamento ao poder 
executivo e outros para o legislativo, 1º Eicho- Participação da Juventude, exemplo- 
fortalecimento dos orgõa gestores da Juventude para as Prefeituras, 2º Eicho- Criar opição de 
legislação para conselhos Municipai para o poder Legislativo que seria uma metodologia bacana 
para pensar em nevel de Estado, em proposta para o Governo do Estado, proposta para a 
Sembleia Legislativa; o que temos que pensar no que vai fazer neste documento, se vamos 
direcionar para comissão ou para as duas comissões, em proposta para o Governo do Estado e 
para a Sembléia Legislativak, o que temos que pensar no que vai fazer este documento, se 
vamos direcionar para a comissão ou para as duas comissões, e para a messa diretora , como 
vamos fazer para costruir este documento temos que sabermos como começar para darmos 
contas , porque temos que faze um documento com a importância da politica da Juventude e 
para o conselho; 3- Abril para a fala para vermos como vamos costruir isto? Kamila- se e 
possivel de fazer uma reunião extraordinária para dircurtimos este ponto? Renan- falou que para 
extraordinária precisa de coro e será que garante coro em uma reunião extraordinária? E melhor 
fazer uma reunão anerta que não e necesario de coro, uma reunião do GT ou em uma reunião 
das comissões, que já existe ampliada do que uma reunão que precisa de coro acho que temos 
que temos que pensar sobre isso, Ramos- falou que poderia fazer uma reunião ampliadacom as 
duas comissões por que ai não tem a dependencia do coro, Kamila- achou que poderia ser uma 
reunião aberta e não vinculado as comissões, Tadeu-FETAES- sugeriu que poderia delibera aqui 
em uma certa urgência está documentação porque você trouce algun aspecto vamos dizer assim 
o mostrador dos documentos anteriores, podeamos nortiar aqui de como vai ser está exstrategia, 
está indentidade do documento cliando um grupo de trabalho já deleberado para poder acerta 
este documento, já deliberando por nós  dois; Ramom- estes seria outra proposta interesante, 
criar um grupo de trabalho focado neste documento pra mim também e uma proposta, vamos 
colocar á preciação as duas , 1ª- Sobre a reunião aberta (Kamila), 2ª Sobre formação de um 
grupo de trabalho (Tadeu- FETAES), Renan- falou que está proposta que a Kamila colocou que 
o conselho Estadual do LGBT que faz a reunião aberta em toda a organização de quezena, está 
proposta que a Kamila trouxe os outros conselhos fazen de todas as programações endependente 
de coro, esterna com convidados as intidades normmente só os conselheiros participanmais 
nunca contou coro e nem ata, e sempre teve reunião aberta de chamamento, e o Ramom já disse 



que a messa diretora pode cuidardisto, se a messa vai cuida então não tem porque um grupo de 
trabalho pois já tem uma mesa que já se dispois a fazer e aqui tem dois membros da messa que 
já se colocaram a fazer, então a messa já está cuidando, como Kamila já trouxe e Gustavo já 
tambêm , não sei se abri um GT e producente eu acho que se a messa se propois a cuida disto a 
ai chamar uma reunião aberta vai produzir muito melhor e que vem as pessoas que tenhan 
interesse em costruir e é possivel que os conselhos fazen e no CEJUVE tambêm da pra fazer; 
Ramon- em questão de espaço aberto, poque temos uma coisa muito importante nesta questão 
de que agente trata de documento juntamente tentando envolver a sociedade, neste processo a 
Juventude partidarias são muito importantes nisto, porque quem são as pessoas que queremos 
atigir? Para poder assinar este documento estão nos partidos e a Juventude partidaria são muito 
impotante, para levarmos estes documentos para os candidatos assinaren e convidaren a 
Juventude para está nesta construção pode ser muito bacana pra gente, para dar publicidade a 
estes documentos;  Ramon-colocou em votação as duas proposta, Tadeu- retirou a proposta para 
poder unificar o intendimento, Ramos- então Tadeu retirou a proposta, então temos uma 
proposta que e a de relização de reuniões, abertas para a construção do pactro da Juventude 
2022, então está foi a proposta ,vamos colocar em regime de votação? Favoraveis permanesan 
como estão, contrão porfavor se manifestão; então foi aprovado por unanimidade, podemos 
comesar no mês que vem no espaço aberto para que podemos costruirmos estes documentos, e 
ai juntos com a messa diretora ficamos responsaveis por isto, e chamar este espaço aberto e 
tambêm está intelocuções de com a Juventude estão nos partidos, então era isso o ponto de 
pauta hoje nós suprimos com a demanda da nossa convidada, ser niguem tem mais nada a tratar 
ou alguma demanda? assim enseramos nossa reunião de hoje; ponto de pauta foi suprimida. 
Com a palavra o presidente, que agradece a presença de toda/os. Nada mais hover a tratar, 
encerrou- se apresente ATA, a qual segue subscrita por minha pessoa, Ana Alecrim, e será 
assinado a baixo pelo presidente deste conselho. 
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