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Ata n°477/2021. Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte e um, às nove 1 

horas e onze minutos, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal dos 2 

Direitos da Criança e do Adolescente, on-line via plataforma Google Meet. 3 

Conselheiros presentes: Irailce Aparecida Budziak Machado, Denis Cezar Musial, 4 

Karen Juliana Novak, Cleidenete Pereira Winkler. Representando o Centro da 5 

Juventude e Escuta Especializada, a Claudia Bonete. Representando o NEDDIJ, a 6 

advogada Andressa Campos. Registra-se também a presença das servidoras da Casa 7 

dos Conselhos Mariana do Carmo Bueno da Rocha e Valéria Ruppel Jatzek. Os 8 

conselheiros Moisés Neves, Vinicius Marcello e a pedagoga Cristiane Santos, 9 

justificaram a sua ausência no grupo do WhatsApp do Conselho. O presidente Denis 10 

Cezar Musial, inicia a reunião cumprimentando e agradecendo a participação de 11 

todos; realiza a leitura da pauta, sendo a mesma aprovada com a inclusão de novo 12 

assunto: Plano de Ação Cidade da Criança; após, coloca para aprovação a ata 13 

n°476/2021, sendo a mesma aprovada por todos sem alterações. Em continuidade, 14 

Denis fala sobre o Plano de Ação da Liberdade Cidadã; a qual é um recurso de 15 

R$38.000,00 (trinta e oito mil reais) para o Programa de Medidas Socioeducativas, 16 

destinado para material permanente e consumo; apresenta a solicitação dos pedidos 17 

realizados pela equipe. Após, Denis coloca o Plano de Ação do Liberdade Cidadã, 18 

sendo o mesmo aprovado por todos. Em seguida, Denis informa que irá marcar uma 19 

reunião com as equipes do CRAS, CREAS, NEDDIJ e Conselho Tutelar, para discutir 20 

sobre as deliberações do CEDCA, apresentadas na última reunião. Andressa 21 

pergunta para Denis qual a data da reunião, e Denis responde que ainda vai marcar 22 

um dia e logo repassará a data. Em continuidade, Denis comenta que iniciou as 23 

reuniões para discutir o Plano Municipal da Primeira Infância e também para realizar 24 

o mapeamento da Primeira Infância no município; convida os participantes presentes 25 

a se juntar às reuniões do Comitê da Primeira Infância; e inclui que atualmente as 26 

reuniões estão sendo realizadas às 18h00min, porém irá consultar o grupo para 27 

discutir se os membros do Comitê preferem que a reunião seja à tarde. Após, Denis 28 

fala sobre o Plano de Ação Cidade da Criança; onde a Caminhos do Paraná destinou 29 
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um recurso no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para a Cidade da Criança; 30 

comenta que a equipe apresentou a ele a destinação deste recurso e apresenta o 31 

Plano para os demais participantes. Em seguida, Denis coloca o Plano de Ação 32 

Cidade da Criança para aprovação, sendo o mesmo aprovado por todos. Após, Denis 33 

abre a palavra para assuntos gerais; comenta da live realizada sobre uma formação 34 

sobre uso e abuso de drogas; fala também sobre a minuta de um projeto de lei 35 

encaminhado pela Karen Novak, e que em breve irão organizar uma discussão para 36 

este projeto. Em seguida, Cleidenete solicita que Denis explique sobre as comissões 37 

do Comitê da Primeira Infância; Denis responde que as comissões foram divididas em 38 

GT’s, para mapear um indicador nominado de acordo com a área do GT, inclui que 39 

conforme a última reunião do Comitê, este mapeamento deve ser realizado até a 40 

próxima reunião do Comitê, para discutir quais pontos precisam melhorar para a 41 

Primeira Infância do município e quais estão atuando bem. Após, Karen fala que 42 

muitos conselheiros não participaram da reunião e questiona Denis se algo poderia 43 

ser feito em relação a isto. Denis responde que muitos justificaram sua ausência e na 44 

maioria das reuniões os membros do Conselho são bem participativos e presentes, 45 

porém sempre pode ocorrer um compromisso de última hora. Denis pergunta aos 46 

participantes se eles optam por levar esse ponto para o grupo; Cleidenete responde 47 

que o ideal seria esperar as próximas reuniões para ver se mais pessoas participarão. 48 

Os participantes concordam com a sugestão de Cleidenete. Sem mais assuntos a 49 

tratar, o presidente Denis Cezar Musial encerra a reunião agradecendo a participação 50 

de todos. Eu, Valéria Ruppel Jatzek, lavrei a presente ata com o término às nove horas 51 

e vinte e nove minutos, e assinei junto com o presidente. 52 


