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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE JUVENTUDE 

DO ESPÍRITO SANTO - Aos sétimo dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 14 horas, 

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

Juventude do Espírito Santo - CEJUVE para sua 14ª Reunião Ordinária, estando presentes no ato 

as/os respectivas/os conselheiras/os REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO: Lutz 

Franthesco da Silva Rocha/SETADES; Vinicius Fábio Ferreira Silva/SECULT; Sterlayne 

Phachineth Santos Rosseto/SEAG; Fabiana da Silva Araújo Malheiros. REPRESENTANTES DA 

SOCIEDADE CIVIL: Liliana Rodrigues Monteiro – Titular/União Cachoeirense de Mulheres; 

Cristhiany Miranda Macedo – Titular/JSB; Bruna da Silva Pereira – Titular/Instituto GG5; Ramon 

Matheus dos Santos e Silva – Titular/ FEJUNES; Kamilla Vieira de Moura / CRESS-ES; Edson 

Junior – Titular/FAMOPES; Taiza Bruna Assunção – Titular/FETAES; Erick de Oliveira 

Loureiro/Orixá Kori. CONVIDADAS/OS: Luiz Felipe Costa/ Comjuv. ORDEM DO DIA: 1ª 

PAUTA – Informes; 2ª PAUTA: Situação das PPJ'S na cidade de Vitória; 3ª PAUTA: 

Acompanhamento dos CRJ'S. 4ª PAUTA: Formação em Direitos Humanos; 5ª PAUTA: Proposta 

de ações para o mês de março (mês das mulheres) 1ª PAUTA – O Presidente Ramon Matheus dos 

Santos e Silva dá inicio a reunião informando que no dia 14 de Março, às 14 horas, ocorrerá a 

formação sobre o Fundo Estadual de Juventude. Em sequência, Kamila Vieira de Moura informa 

sobre Ato 8M, no dia 08 de Março, às 14h30, convidando o conselho a participar. A Conselheira 

Fabrícia Goetsch Barbosa informa que o plano já esta no departamento com o governador para ser 

sancionado, sendo assim, tem grande indicativo de que o plano irá sair no primeiro semestre. O 

presidente registra a ação que foi feita no mês passado junto com a comissão de Direitos Humanos 

no IASES, em Cachoeiro de maneira geral, visitando uma escola de ensino médio e IASES, é 

reiterado que foi distribuído 100 estatutos da juventude nesses dois espaços. 2ª PAUTA – O 

Presidente informa sobre o retrocesso dentro da cidade de Vitória, especificamente, sobre o 

encerramento do contrato da empresa que administrava a Casa da Juventude, em São Pedro. O 

cenário para ser enfrentado é desafiador para o Município de Vitória, que vem sucateando as 

Políticas Públicas das Juventudes. Por conseguinte, Luiz Felipe Costa, do Conselho Municipal da 

Juventude em Vitória, explicita que este gestor não tem familiaridade com o tema, e não entende a 

importância da coordenação de juventude em Vitória, e posteriormente pediu para sair. A fim de 

suprir essa ausência, alocaram um servidor efetivo que era do meio ambiente e foi colocado na 

secretaria de Direitos Humanos nessa coordenação na capital. Luiz Felipe Costa relata sobre 

fechamento das atividades dos equipamentos de juventude devido ao processo de encerramento dos 

contratos, exatamente o ocasionou com a Casa da Juventude em São Pedro. 3ª PAUTA: 

Acompanhamento dos CRJ'S; Tanto a Casa da Juventude quanto o CRJ tem previsão de obras para 

esse ano com previsão de edital de licitação para Março. O Presidente Ramon Matheus dos Santos e 

Silva traz a proposta de que essa demanda específica da cidade de Vitória seja encaminhada para 

acompanhamento da comissão permanente de Política Pública de juventude, sendo esta proposta 

aprovada por todos. A Conselheira Fabrícia Goetsch Barbosa propõe passar a agenda mensal do 

CRJ’s previamente e de ter nas duas comissões um grupo de trabalho de acompanhamento dos 

CRJ’s, por fim, a proposta foi aprovada por unanimidade.  4ª PAUTA – A Conselheira Kamila 

Vieira de Moura informa que a Comissão de Direitos Humanos tem feito algumas atividades como 

visitas e na programação costumam realizar debates, rodas de conversas sobre direitos humanos, 

por exemplo, identificando assim, a importância uma formação tanto com a comissão quanto com o 

conselho porque viu que sentiram fraqueza em certos debates, como por exemplo, medidas 

socioeducativas. Dessa forma, é fundamental de fazer essa formação para que consigam 

desenvolver a atuação nesses espaços com maior qualidade. A estrutura pensada seria uma 

formação sobre Direitos Humanos, questões étnico-raciais, diversidade sexual, além disso, chamar 

pessoas para facilitar esse debate que trabalhe ou pesquise na área, outra sugestão que seja 

realizado presencial atendendo às medidas sanitárias e que fosse a final de semana para que todos 

tenham acesso facilitando a participação da maioria conseguinte é proposto que e formação 
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aconteça pelo Conselho, demandar de maneira geral. Por fim, o Presidente Ramon Matheus dos 

Santos e Silva coloca a proposta para ser votada, sendo assim, aprovada. 5ª PAUTA – O Presidente 

Ramon Matheus dos Santos e Silva prossegue discutindo a respeito das atividades focadas nesse 

mês de Março, desse modo, um mês voltado com várias ações com debate de Políticas Públicas para 

Mulheres. A Conselheira Kamila Vieira de Moura expõe as três (3) possíveis propostas.  Deverão 

ser escolhidas apenas duas (2). A primeira seria a ida ao IASES feminino, ida ao CRJ e visita na 

comunidade indígena em Aracruz. A outra proposta será realizar uma Live pelo Instagram 

CEJUVE para debater sobre politicas públicas para as mulheres. Serão duas (2) atividades 

presenciais e uma (1) online. Não tendo mais assuntos a ser discutida, a reunião foi encerrada.  

 

 

RAMON MATHEUS DOS SANTOS E SILVA 

Presidente do CEJUVE 

 

ANA ALECRIM 

Secretária Executiva de Conselho 
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5ª Pauta: O Presidente prossegue com o quarto ponto de pauta, sendo este, mais uma proposição de 

Direitos Humanos, a respeito das atividades focadas nesse mês de Março, desse modo, um mês voltado 

com várias ações com debate de Políticas Públicas para mulheres. A Conselheira Kamila expõe as três 

(3) possíveis propostas pois serão escolhidas apenas duas (2), sendo a primeira, a ida ao IASES 

feminino, unidade socioeducativa direcionada a adolescentes, ida ao CRJ e visita na comunidade 

indígena em Aracruz. Por conseguinte, estarão realizando uma laive pelo integram CEJUVE para 

debater sobre politicas públicas para as mulheres, serão duas 

(2) atividades presenciais e uma (1) online. 

 

 

 

RAMON MATHEUS DOS SANTOS E SILVA 

Presidente do CEJUVE 

 

ANA ALECRIM 

Secretária  Executiva de Conselho 


