
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO PLENÁRIA (ORDINÁRIA) DO CONSELHO ESTADUAL DA JUVENTUDE –
CEJUVE/MG, EM 26 DE MARÇO DE 2021. 

PRESIDÊNCIA DE JONATHAN FÉLIX DE SOUZA

Ata da décima segunda reunião da Sessão Plenária ordinária do Conselho Estadual da Juventude de
Minas Gerais – Cejuve/MG, realizada aos vinte e seis do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.
 Às 14h15minh, reúnem-se, por meio de videoconferência h�ps://us02web.zoom.us/j/88927716632?
pwd=SWoyNmxWOVM2SzJieWluWjd1YUZ6QT09. A reunião foi precedida pelo Vice-Presidente Wesley
de Assis Costa (Titular)  Movimento Espor�vo – União dos Escoteiros do Brasil – Região de Minas Gerais;
(ESCOTEIROS) o presidente do Cejuve, Jonathan Félix de Souza jus�ficou a impossibilidade de presidir a
reunião no momento; Wesley de Assis Costa, procedeu à chamada dos conselheiros para Item (I)
verificação do quórum em videoconferência. Estavam presentes os seguintes representantes
governamentais: Le�cia Araújo Gualter Silva (Titular) Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(SEAPA); Haline Cris�na Ferreira Santos (Titular)  Secretária de Estado de Educação (SEE); Fernanda
Moreira Dumont (Suplente) Secretaria de Estado de Esportes - SEESP (Subsecretaria de
Esportes/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE); Estavam presentes os seguintes
representantes da sociedade civil: Jonathan Félix de Souza (Titular) Centro de Estudos Bíblicos (CEBI);
Thiago Santos Lima (Suplente) União da Juventude Socialista (UJS); Wesley de Assis Costa (Titular) 
Movimento Espor�vo – União dos Escoteiros do Brasil – Região de Minas Gerais; (ESCOTEIROS); Vinícius
Borges Gomes (Titular) Pastoral da Juventude Conf. Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB); Vitória de Paula
Silva (Suplente) Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro - Brasileiro: CENARAB; Presença
Conselheiro Governamental: Demerson Vilela Maia (Suplente) Secretária de Estado de Educação (SEE).
Presença dos Conselheiros da Sociedade Civil: Bárbara Ravena Mar�niano de Assis (Titular) União da
Juventude Socialista (UJS); Marilene Faus�no Pereira (Titular) Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras
do Brasil; Bruno Douglas Alves da Cruz Freitas (Titular) Federação dos Trabalhadores na Agricultura de
Minas Gerais (Fetaemg). Os seguintes convidados estavam presentes: Isla Rosa Secretaria de Estado do
Trabalho e Desenvolvimento Social – SEDESE; Louis Alfredo Rosales Allanic Secretaria de Estado do
Trabalho e Desenvolvimento Social – SEDESE; Viviane Araújo Pereira Secretaria de Estado do Trabalho e
Desenvolvimento Social – SEDESE; Ana Carolina Gusmão Superintendente de Par�cipação e Diálogo
Social/ Sedese; Juliana de Melo Cordeiro Coordenadora da Casa de Direitos Humanos – CDH; Eliza Dias
Moller Juventude do Par�do dos Trabalhadores – JPT; Daniela Soares Ins�tuto da oportunidade social –
IOS; Camila Diniz Coordenadora de Polí�ca e Juventude do município de Nova Lima; Márcio Raimundo
dos Santos Conselho da Juventude; Maria Rafaela de Sousa Tenuta Silva Conselho da Juventude.
Constatados os registros e o quórum regimental de oito conselheiros; sendo três governamentais e cinco
da sociedade civil. Wesley de Assis verifica o quórum. Não havendo número regimental suficiente, abre-
se a plenária para informes. Wesley agradece a par�cipação de todos conselheiros e convidados
presentes. Wesley apresentou a nova equipe do Conselho Estadual da Juventude/MG, Rafaela e Márcio.
A servidora do conselho Rafaela se apresentou dizendo estar muito sa�sfeita em fazer parte da equipe.
Foi cedida à palavra para a convidada Juliana Cordeiro Coordenadora da Casa de Direitos Humanos, e na
Coordenação do Secretariado Execu�vo dos Conselhos. Juliana Cordeiro jus�ficou a ausência da
Secretaria Execu�va, que se encontra com problema de saúde, então eu estou aqui para auxiliar nesse
sen�do, Wesley, só no sen�do de organização mesmo do Secretariado Execu�vo, precisamos fazer uma
chamada para verificarmos as conselheiras (os) presentes, pois temos convidados presentes. Ana
Carolina Gusmão Superintendente de Par�cipação e Diálogo Social/ Sedese, sugeriu o Wesley que fizesse
uma rodada de apresentações.  Wesley acatou a sugestão da Ana Carolina. Após as apresentações,
Wesley informou sobre a sua par�cipação no encontro setorial de conselhos através do Zoom, organizado

https://us02web.zoom.us/j/88927716632?pwd=SWoyNmxWOVM2SzJieWluWjd1YUZ6QT09


e realizado pela Coordenadoria da Casa de Direitos Humanos e par�cipou quase todos os conselhos,
aproveitando quero parabenizar os conselhos da Casa de Direitos Humanos, que teve duas apresentações
de boas prá�cas e uma foi do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
(CONPED) sobre as ações que o Conped está realizando, inclusive tem um programa muito interessante
do Conselho que é o RACME que vai de encontro a um Fórum que já foi discu�do pelo nosso conselho,
tratando dos conselhos, talvez possa servir de base, modelo para o conselho nessa formulação do Fórum,
e a outra apresentação foi do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (CONEPIR), que
também fez uma apresentação, o conselho têm umas ideias, a�vidades que gostei muito, o mais
interessante é o site do Conepir que foi apresentado, o nosso conselho estava muito com a idéia no
começo criar o site, o conselho tem um modelo de organização que se chama protocolo Manchester, que
serve também como base, para o nosso conselho experimentar. Daniela Soares: Trabalha e estar como
Assistente Responsabilidade Social do Ins�tuto da Oportunidade Social IOS. A Daniela (IOS) fez a
apresentação, falando de sua trajetória e do histórico de criação e funcionamento do Ins�tuto da
Oportunidade Social (IOS) é uma En�dade Beneficente de Assistência Social cer�ficada pelo CEBAS, que
desde 1998, que, atualmente, promove a formação profissional gratuita e a empregabilidade de jovens e
Pessoas com Deficiência. O IOS formam profissionais que agregam em sua bagagem, além do
conhecimento técnico e capacitação teórica, competências comportamentais que o mundo do trabalho
busca como o cuidado com as relações, respeito às diferenças e trabalho em equipe, solução cria�va de
problemas, sempre embasados por uma mentalidade inovadora, agradeçeu pelo convite. Juliana:
Agradeçeu a par�cipação do conselheiro Wesley no encontro setorial de conselhos e falou da
importância de interação entre oso conselhos e que estavam presentes todos os conselhos, vinculados à
área de Direitos Humanos e através dos seus conselheiros principalmente que compõem a Mesa
Diretora, foi o primeiro encontro Inter Setorial dos conselhos e o obje�vo é fazer a interface das pautas
dos Direitos Humanos e um espaço para apresentar as boas prá�cas dos conselhos, �vemos as
apresentações de boas prá�cas do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (CONEPIR), e
trabalharam muito com as questões de açoes tecnológicas, pra ter maior par�cipaçãos dos conselheiros e
como pessoas, que são afetas a esta pauta e com ferramentas que eles estão u�lizando, estão
conseguindo desenvolver um alcance maior de suas preposições, combinamos que estaremos
implementando dentro dos conselhos, outra apresentação da boa prá�ca foi do Conselho Estadual de
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONPED), o conselho tem ins�tuído desde o início da
pandemia, a RACME, que é a Rede de Ar�culação dos Conselhos Municipais, inclusive eu par�cipo dessas
reuniões, o conselho tem uma agenda reservada mensalmente para esse encontro, com representante
de todos os conselhos municipais ins�tuídos dentro do Estado, onde temos a possibilidade de
interiorização da discussão mais próxima. A criação de conselhos desses municípios que ainda não tem
esses órgãos colegiados e essa rede foi feita por meio de uma norma�va, e estamos disponibilizando para
o Cejuve, quanto os demais conselhos para análise dos conselheiros se é interessantes para os conselhos.
Juliana: Que a Coordenadoria terá outros encontros e fizemos o convite ao Wesley para apresentar, pois
o CEJUVE tem muitas pra�cas importantes de pautas que poderiam estar compar�lhando aos demais
conselhos, muito obrigado. Wesley: Obrigado, exatamente há alguns próximos encontros podemos
passar um pouco da experiência do Cejuve nesses anos, enfim, foi muito bacana e espero que con�nue
com esses encontros que tenhamos o segundo, terceiro, décimo encontros Inter setorial de Conselhos,
parabéns pela inicia�va. Informe: Wesley: Divulgando a um pedido do Conselho Nacional de Juventude
uma pesquisa, aquela mesma pesquisa que eles fizeram mês passado, Juventudes na pandemia da
corona vírus, estão fazendo a segunda pesquisa, irei encaminhar por e-mail, pedirei a Secretária Execu�va
a Claudia para encaminhar a todas (os), e enviaremos ao grupo do WhatsApp, para par�ciparem, e
divulgarem esta pesquisa para todos os grupos onde vocês estão dentro da área da Juventude. As
inscrições e coletas de dados vão até cinco de abril, e a divulgação final, o lançamento vai ser na segunda
semana de maio, então é importante a par�cipação de todos nas pesquisas e nas respostas. Wesley: Foi
enviado o material de apresentação do Ins�tuto da Oportunidade Social IOS, pontuando que o material é
muito bom, vale a pena divulgar e compar�lhar com todos vocês. Wesley perguntou a Daniela Soares se
quer fazer mais algum comentário sobre o Ins�tuto? Daniela Soares: Que pretende ampliar contato com
conselho e com a rede tanto para divulgação de cursos e que estamos na fase final de matriculas de
meninos para cursos que começou na segunda feira totalmente online, mas para os próximos semestres
iremos abranger para chegarmos nesses jovens que é o nosso público, jovens vulneráveis que precisam
de capacitações e desse apoio e que a Poliana é a líder dos projetos em Minas, que poderia estar



presente, por reuniões agendadas anteriores, estamos abertos a discussões e sugestões, para fortalecer a
parceria, o nosso intuito é sempre agregar. Wesley: Parabenizou pelo trabalho que é importante estar
aberto ao diálogo, tem muito a contribuir um com o outro e o que precisarem, o Conselho estará de
portas abertas para a Ins�tuição. Daniela Soares: Com certeza, iremos sim, pedir vocês, a recíproca é
verdadeira. Camila Diniz: Que está Coordenadora de Juventude no município de Nova Lima, e estar muito
feliz em par�cipar dessa plenária e conhecer todas (os), a coordenadoria das juventudes faz parte do
departamento da Cidadania da secretaria de Desenvolvimento Social e poli�cas publicas em Nova Lima,
estamos nesse processo de rea�var o conselho municipal da juventude e conta com o apoio de todas (os)
nesse processo, infa�zou a importância de polí�ca pública de fato para juventudes , isso é fundamental.
Wesley: O conselho está à disposição, que existem alguns materiais no Estado sobre formulação de
conselhos e informação, tem uma comissão interna que trabalha sobre o tema. Ana Carolina: Wesley
gostaria de dar só um informe rapidamente, sou Ana Carolina Gusmão é para dar um retorno sobre o
sistema eleitoral, o sistema informá�ca para eleição, antes gostaria agradeçer a sua par�cipação
especialmente na fase de testes, representando o conselho e que ficaram algumas questões a ser
adotada, muita contribuição e também de outros conselhos e das coordenadorias e estamos tratando
com o setor de Tecnologia da Informação os ajustes ao conselho do sistema para podermos fazer novas
fases de testes. Ana Carolina: Agradeço muito a sua contribuição no processo de teste. Wesley: Muito
obrigado. Haline: Perguntou ao Wesley sobre o diagnos�co se o conselho tem algum encaminhamento
sobre a proposta, pois consegui falar na reunião. Wesley: Conversei com alguns conselheiros, do
diagnos�co nós temos intenção de fazer, mas não sei se vai entrar com o diagnos�co anual ou fizer bi
anual. Ano passado foram feitas duas propostas, ou fazer este ano um complemento e depois no outro
ano fazer uma mais completo como foi esse do ano passado. Haline: A minha preocupação é com o
tempo para esse ano. Mas tem a proposta de fazer a cada dois anos. Wesley: Eu vou ligar para o
Alexandre, foi o conselheiro mais a�vo e fez pra�camente todo o processo de documentação, vamos
pedir orientação e o que ele acha, vamos conversar. Wesley: Verificando que nada mais havia a se tratar e
deliberar declarou encerrada a sessão plenária, a presente ata que será assinada pela mesa diretora do
Cejuve-MG, na forma dos termos regimentais. Assinam: E cumprida à finalidade da reunião procede com
o encerramento dessa sessão plenária, às 16h30min. Aprovam essa ata e a veracidade de seu conteúdo.
Eu Cláudia Rodrigues César; MASP: 929.521-3 lotado na SEDESE/CDH, lavrei a presente ata que após lida
e aprovada será assinada.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jonathan Félix de Souza, Usuário Externo, em
04/08/2021, às 10:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Wesley de Assis Costa, Usuário Externo, em 04/08/2021,
às 13:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.
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