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Ata n°352/2021. Aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às oito 1 

horas e quarenta e dois minutos, foi realizada a reunião ordinária do Conselho 2 

Municipal de Assistência Social, on-line, via plataforma Google Meet. Conselheiros 3 

presentes: Karen Juliana Novak, Denis Cezar Musial, Josué Pepe Martins, Gustavo 4 

Filipowski, Eliel Vieira, Luiz Henrique Palavicini Selivan. Representando a 5 

Comunidade Bethânia, a Andreia Carla Glinski. Participação da vereadora 6 

Terezinha Miranda Veres. Participando também, a estagiária da Casa dos 7 

Conselhos Valéria Ruppel Jatzek. A conselheira Marlla Crystine Amarante Rauch 8 

justificou sua ausência no grupo do WhatsApp do Conselho. O presidente Denis 9 

Cezar Musial inicia a reunião cumprimentando a todos; em seguida realiza a leitura 10 

da pauta, sendo a mesma aprovada com a inclusão de novos assuntos: Programa 11 

Prato Cheio, Projeto de lei CMDPD, Edital e Eleição do vice-presidente do 12 

Conselho; após, coloca a ata nº351/2021 para aprovação, sendo a mesma 13 

aprovada sem alterações. Em continuidade, Denis inicia sua fala sobre a 14 

Conferência Municipal, comenta que a data de abertura já está definida para o dia 15 

vinte e cinco de agosto à noite, e vinte e seis de agosto o dia todo; a palestrante 16 

será a professora Abigail, a qual já confirmou a presença, e no momento estão 17 

fazendo os encaminhamentos da convocação da Conferência, a documentação, 18 

burocratização e organizando a publicação do regulamento. Denis expõe que 19 

precisam de pessoas para fazer parte da Comissão Organizadora da Conferência. 20 

Denis faz a sugestão de encaminhar essa questão para o grupo, já que precisam 21 

de dois representantes da Sociedade Civil e dois Governamentais; por fim é 22 

decidido por todos encaminhar dessa maneira. Em seguida, Denis fala sobre a 23 

vacinação dos trabalhadores do SUAS, faz uma apresentação dos dados da vacina, 24 

explica que a seleção dos servidores para compor a listagem foi por faixa etária, 25 

constando as instituições e equipamentos sociais; comenta que primeiramente foi 26 

direcionada cinquenta doses para a Assistência Social e que somente na sexta-feira 27 

da semana da reunião irão saber quantas doses serão destinadas para a 28 

Assistência Social na próxima semana; cita que profissionais que estão trabalhando 29 

na saúde foram direcionados a tomar a dose como profissional de saúde, não 30 

precisando aguardar a lista da Assistência, para que todos se vacinem o quanto 31 

antes. Gustavo questiona Denis se há educador físico na Assistência; Denis 32 

responde que sim, mas que ele não tem registro profissional na área de saúde. 33 

Karen informa que alguns servidores do CIEE já foram vacinados. Terezinha 34 
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informa que em breve Irati será contemplado com a vacina da Pfizer e Curitiba com 35 

a da Johnson. Denis questiona Terezinha se as pessoas que trabalham no 36 

transporte serão vacinadas com a Johnson; Terezinha responde que sim e que 37 

provavelmente será iniciada a vacinação deles na semana seguinte. Em seguida, 38 

Terezinha e Denis conversam sobre as particularidades das vacinas e quem são os 39 

próximos a serem vacinados. Após, Terezinha fala sobre o projeto da utilização das 40 

pulseiras que identificam as pessoas que tem COVID; informa que ainda está em 41 

dúvida sobre esse projeto, já que não são todas as pessoas que se descuidam 42 

durante o tratamento do vírus; em seguida pergunta aos participantes a opinião 43 

deles. Denis comenta que essa discussão já ocorre há um tempo e em alguns 44 

municípios já foi implantado; opina que não concorda com esse projeto pois 45 

algumas pessoas precisam sair para comprar comida e remédio, já que não existe 46 

outra pessoa para fazer esse serviço para ela, e além de estigmatizar as pessoas 47 

que estão contaminadas com o vírus; cita também um caso que atendeu em relação 48 

ao tema da discussão. Terezinha comenta que em Rebouças o projeto já foi negado; 49 

inclui as questões que muitos já se sentem mal por ter se contaminado com o vírus, 50 

e com as pulseiras essa situação iria piorar, além de causar constrangimento para 51 

aqueles que precisam recorrer a fazer suas próprias compras, já que nem todos têm 52 

família para ajudar nessa parte. Gustavo fala que a OAB já se manifestou 53 

desfavorável ao uso das pulseiras e aponta o fator psicológica dos contaminados 54 

pela COVID. Terezinha opina que seria melhor formular uma campanha de 55 

conscientização para a população se cuidar da melhor forma possível. Por 56 

unanimidade, os participantes discordam do projeto de uso das pulseiras. Terezinha 57 

agradece aos participantes pelas opiniões. Em continuidade, Denis fala sobre o 58 

Programa Prato Cheio, que foi divulgado o cronograma de escala e na semana 59 

seguinte da reunião irão iniciar a distribuição do cartão, solicita também que os 60 

participantes colaborem na divulgação deste programa. Após, fala sobre o projeto 61 

de lei do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que é sobre a redução da 62 

carga horária sem alteração salarial, para servidores públicos municipais que tem 63 

sob sua responsabilidade uma pessoa com deficiência; inclui que o projeto foi 64 

apresentado na Câmara Municipal na terça-feira da semana da reunião, e no 65 

momento estão aguardando a aprovação da lei. Terezinha comenta sobre o projeto 66 

nº023/2021, cita as situações que envolvem esse projeto, e afirma que já foi 67 

protocolado; também diz que Irati será o primeiro município a ter implantado essa 68 
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lei. Denis fala que esse projeto está sendo elaborado desde 2016, portanto é uma 69 

conquista muito grandiosa para o CMDPD. Terezinha fala que entrará em contato 70 

com o jurídico, para tentar colocar o projeto em votação na terça-feira seguinte à 71 

reunião; e irá informar o Conselho, se conseguir. Em seguida, Denis fala sobre o 72 

Edital do CEDCA, que caso os participantes conheçam alguma instituição da 73 

Sociedade Civil que faz atendimento com crianças e adolescentes, o Edital está 74 

aberto para captações de recursos, e cada projeto aprovado será contemplado, ou 75 

com R$200.000,00 (duzentos mil reais) ou com R$100.000,00 (cem mil reais). Em 76 

continuidade, Denis inicia a votação para a vice-presidência do Conselho, sendo um 77 

membro da Sociedade Civil, para até outubro deste ano, pois depois ocorrerá a 78 

Assembleia e a nova eleição de mesa diretora. Gustavo Filipowski se habilita para 79 

ocupar o cargo. Os conselheiros presentes votam em Gustavo, que é eleito como 80 

vice-presidente do Conselho. Após, Denis faz um convite para o vice participar junto 81 

a ele na reunião do Conselho da Pessoa com Deficiência, onde alguns presidentes 82 

dos Conselhos Municipais irão participar para discutir sobre a contratação de um 83 

intérprete de libras para o município de Irati. Sem mais assuntos a tratar, o 84 

Presidente Denis Cezar Musial encerra a reunião agradecendo a presença de todos. 85 

Eu, Valéria Ruppel Jatzek, lavrei a presente ata com o término às nove horas e 86 

quarenta e dois minutos, e assinei junto com o presidente em exercício. 87 


