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Ata n°479/2021. Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às nove 1 

horas e dez 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: Denis Cezar Musial, Karen Juliana Novak, Juliane Aparecida 4 

Charnei, Tatiane Maria Horst Cardoso, Cleidenete Pereira Winkler, Vinicius Marcello. 5 

Representando o CRAS Vila São João, Francieli Maria Martins Princival; 6 

representando o NEDDIJ, a advogada Andressa Campos. Ouvintes: Claudia Bonete, 7 

Mari Del Sol Lopes Mufato, Cristiane Santos. Registra-se também a presença da 8 

estagiária da Casa dos Conselhos Valéria Ruppel Jatzek. O presidente Denis Cezar 9 

Musial, inicia a reunião cumprimentando e agradecendo a participação de todos; 10 

realiza a leitura da pauta, sendo a mesma aprovada com a inclusão de novo assunto: 11 

Processo Seletivo Simplificado (PSS); após, coloca para aprovação a ata n°478/2021, 12 

sendo a mesma aprovada sem alterações. Em continuidade, Denis inicia a fala sobre 13 

o Comitê Municipal Agentes de Cidadania – Centro da Juventude; inclui que é preciso 14 

representantes do CMDCA no Comitê, e a única pessoa que se manifestou foi a 15 

Cleidenete, que comenta que está à disposição para participar, como titular ou 16 

suplente. Vinicius se manifesta para participar do Comitê. Após, é aprovado por todos, 17 

para indicar a Cleidenete Pereira Winkler como titular e o Vinicius Marcelo como 18 

suplente do Comitê. Em seguida, Tatiane relata e justifica a sua ausência devido à 19 

grande demanda de atividades que está exercendo no trabalho, além de não ter 20 

profissionais para ajudar; inclui que faz um tempo que não recebem repasse de 21 

recursos da prefeitura também. Denis faz a sugestão de Tatiane apresentar um plano 22 

de trabalho para o CMDCA, para que aprovem e encaminhem ao executivo o repasse. 23 

Tatiane responde que já foi efetuado e encaminhado um protocolo, porém ainda não 24 

teve continuidade; inclui que os R$10.000,00 (dez mil reais) que o CMDCA liberou, foi 25 

encaminhado novamente para a Secretaria de Assistência Social, porém não sabe o 26 

porquê, pois foi outra pessoa que realizou esse encaminhamento; comenta que devido 27 

a Pandemia, a situação tem piorado, porque não pode expor as crianças ao vírus e 28 

também devem oferecer algum entretenimento às crianças, porém está difícil; houve 29 
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doações, mas fala que a situação está difícil; acrescenta que irá encaminhar o plano 30 

apresentado para a prefeitura. Denis fala que vai verificar a questão dos R$10.000,00 31 

(dez mil reais) e irá repassar para Tatiane; inclui que podem fazer um ofício enquanto 32 

CMDCA, informando a importância de fazer o repasse para a instituição. Todos 33 

concordam com a sugestão de realizar o ofício. Mari se coloca à disposição para 34 

ajudar como voluntária na instituição de Tatiane, que agradece e informa que já tem 35 

um grupo de pessoas dispostas a ajudar, o que é muito gratificante; inclui que tem a 36 

intenção de realizar um projeto com as mulheres vítimas de violência da região e 37 

também um curso de inclusão digital para crianças, proporcionado por um membro do 38 

IFPR; fala também que falta divulgação sobre o serviço da Associação Santos 39 

Inocentes, inclusive já apresentou essa crítica para a deputada Leandre. Denis 40 

comenta que em breve pretendem recomeçar as oficinas, iniciando pela oficina de 41 

capoeira, que tem bastante procura. Claudia fala que devem pensar, enquanto 42 

CMDCA, na prevenção, e também colocar em ação atividades relacionadas à esta 43 

questão. Cristiane comenta que é preciso discutir sobre a questão da saúde mental 44 

dos jovens, porque muitos aparentam ser apáticos nas escolas; aparenta que durante 45 

a Pandemia, a falta de contato afetou os jovens, já que aparentemente se tornaram 46 

mais reclusos, menos comunicativos uns com os outros e indiferentes; inclui que 47 

enquanto escola, mesmo com o aprendizado em EAD, continuaram o contato com os 48 

alunos; fala que é preciso pensar ações de cuidado com a saúde mental para essas 49 

crianças e adolescentes.  Denis concorda com Cristiane e fala que como estão 50 

voltando as aulas, é mais perceptível essa mudança com os adolescentes; inclusive 51 

a falta de ações de prevenção à saúde mental durante a Pandemia afetou 52 

negativamente as crianças e adolescentes. Cristiane relata que estão pensando em 53 

ações para crianças e adolescentes, na questão da saúde mental. Denis complementa 54 

dizendo que a questão das ‘’incertezas’’ afeta muito os jovens, pois não é certo que 55 

voltem as aulas e demais serviços regularmente, causando angustia nos mesmos. 56 

Tatiane relata que algumas pessoas já entraram em contato com ela, buscando 57 

atividades em grupos para os jovens, porque esses jovens aparentavam estar mal 58 
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psicologicamente; inclui a importância dessas atividades para as crianças e 59 

adolescentes, como forma de atividade, distração e convivência. Após discussão, é 60 

decidido por unanimidade, realizar uma reunião ampliada pautando a questão da 61 

saúde mental dos alunos. Em continuidade, Denis fala sobre o projeto do Banco 62 

Santander; comenta que o projeto foi aprovado e o recurso será destinado para fazer 63 

ações de prevenção nos territórios de convivência, principalmente para adolescentes 64 

em situação de evasão escolar, com a contratação de uma equipe de orientadores; 65 

inclui que entre trezentas propostas, a do CMDCA foi aprovada em primeiro lugar; e 66 

que o projeto será iniciado em janeiro de 2022. Após, Denis relata que a deliberação 67 

Incentivo CMDCA, será destinado para formação dos conselheiros do CMDCA e 68 

conselheiros tutelares, tendo início em março de 2022, para os encontros ocorrerem 69 

de forma continua. Em seguida, Denis fala do Comitê da Primeira Infância; informa 70 

que a partir do mapeamento serão realizadas ações de sensibilização e a etapa de 71 

escuta, para construir as propostas; e faz o convite a todos, para participarem da 72 

reunião de sexta-feira (03 de setembro de 2021).  Após, Denis anuncia que na semana 73 

seguinte da reunião, ocorrerá o PSS da Secretaria de Assistência Social; e solicita 74 

que os conselheiros compartilhem esta notícia. Em continuidade, Denis questiona 75 

Valéria se foi recebido algum ofício; Valéria informa que receberam o ofício de férias 76 

da Gisele e a equipe da Casa dos Conselhos já está contatando os conselheiros 77 

tutelares suplentes para ver quem assume a vaga temporária. Sem mais assuntos a 78 

tratar, o presidente Denis Cezar Musial encerra a reunião agradecendo a participação 79 

de todos. Eu, Valéria Ruppel Jatzek, lavrei a presente ata com o término às dez horas 80 

e oito minutos, e assinei junto com o presidente. 81 


