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Ata n°357/2021. Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às
nove horas e treze minutos, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal
de Assistência Social, no formato on-line. Conselheiros presentes: Cristina
Malinowski do Nascimento, Denis Cezar Musial. Representando a Cidade da
Criança, a Pamela Kruskewiski. Representando o NEDDIJ Irati, a Carine R.
Marques. Participando da reunião, a vereadora Terezinha Miranda Veres. Registrase também, a presença da estagiária da Casa dos Conselhos, Valéria Ruppel
Jatzek. Os conselheiros Josué Pepe Martins e Marlla Crystine Amarante Rauch,
justificaram suas ausências no grupo de WhatsApp do Conselho . O presidente
Denis Cezar Musial inicia a reunião cumprimentando a todos; realiza a leitura da
pauta, a qual é aprovada com a inclusão de novos assuntos: Projeto Cidade da
Criança; e coloca a ata nº 356/2021 para aprovação, sendo a mesma aprovada por
todos sem alterações. Em continuidade, Denis faz uma alteração de pauta e passa
a palavra para Pamela, a qual inicia a apresentação do Projeto Cidade da Criança.
Pamela fala que em março de 2020, a Cidade da Criança parou com a unidade de
acolhimento, ocorrendo que muitos pensaram que a instituição havia fechado, mas
mantiveram os trabalhos de outra forma, atuando na área da proteção básica; e faz
um resumo do objetivo da instituição, sobre quem atua dentro da instituição, o
cronograma, quantas crianças estão na instituição e fala sobre os projetos que estão
sendo implementados na Cidade da Criança; inclui que estão solicitando o subsidio,
porque no momento estão utilizando o dinheiro de ações voluntarias; fala que o
subsidio será pleiteado para os materiais de custeio para atividades com os
atendidos; apresenta o plano de aplicação no valor de R$130.000,00 (cento e trinta
mil reais), dividido em 12 parcelas; fala que na semana anterior à reunião, o prefeito
e a vice-prefeita, visitaram a Cidade da Criança, e foi realizado um acordo onde a
prefeitura fará um repasse mensal de R$10.000,00 (dez mil reais), projeto que já
está para aprovação e provavelmente iniciará em 2022. Carine questiona quais são
os critérios de inclusão das crianças, e Pamela responde que geralmente são
crianças matriculadas no colégio, onde a própria instituição faz a divulgação,
havendo um vínculo com a Saúde e Educação, atendendo crianças entre 04 a 14
anos; inclui que na Pandemia o número de crianças atendidas era menor, mas
agora, com os casos diminuindo, estão abrangendo todas as crianças. Terezinha
questiona se as crianças também vão à instituição para ter aulas de reforço. Pamela
responde que há pedagogas que auxiliam as crianças nas atividades da escola,
mas também há todo dia uma atividade diferente para eles participarem, como arte,
música e yoga. Terezinha questiona sobre como estão conseguindo manter a
instituição. Pamela responde que são com ações voluntárias como doação de
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alimentos, bazar e venda de pastéis. Terezinha questiona como é feito o pagamento
dos funcionários, e Pamela responde que são pagos pela instituição, e hoje
possuem duas pedagogas, dois serviços gerais, duas na cozinha, coordenadora e
uma colaboradora cedida, sendo uma equipe de sete colaboradores sobre regime
da CLT. Terezinha questiona sobre a subvenção, e Pamela responde que é no valor
de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), sendo R$10.000,00 (dez mil reais) do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Denis explica que para
não fazer dois processos, será feito somente um com o valor total, mas com duas
fontes de recurso diferentes, sendo R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) do Fundo
da Assistência e R$10.000,00 do Fundo da Criança, que a Caminhos do Paraná
doou para o FMDCA, sendo destinado para isso. Terezinha questiona se é somente
esse dinheiro, e Denis responde que na verdade terão uma perda muito grande
neste ano, porque quem ajudava muito era a caminhos do Paraná, mas agora eles
estão fechando a empresa; inclui que em média eles doavam R$150.000,00 (cento
e cinquenta mil reais). Carine questiona se a Copel pode colaborar, e Denis
responde que não é possível porque eles já depositam no Fundo Estadual. Denis
fala que uma possibilidade é a Fobrás, porque eles sempre destinam recurso; inclui
que esse ano conseguiram da ACOME. Pamela fala que a Cidade da Criança
consegue bastante colaboração pela Nota Paraná. Após, Denis coloca para
aprovação o Plano de Trabalho da Cidade da Criança, sendo o mesmo aprovado
por todos. Em sequência, Denis fala sobre o PSS da Assistência Social; fala que os
convocados já foram contratados, muitos já assumiram e estão nas intuições, e
estão tendo um pouco de dificuldade na contratação de cuidadores, porque alguns
desistiram, mas já estão regularizando isso. Cristina questiona por quanto tempo é
a contratação, e Denis responde que é de um ano, e tem renovação de mais um
ano, sendo dois anos no total. Em continuidade, Denis fala sobre o Plano Municipal
de Assistência Social; fala que já está em construção, e no final do ano querem
apresentar o que já foi feito, para que no próximo ano, o Plano Municipal já entre
em vigor. Sem mais assuntos a tratar, o Presidente Denis Cezar Musial encerra a
reunião, agradecendo a presença de todos. Eu, Valéria Ruppel Jatzek, lavrei a
presente ata com término às nove horas e quarenta e seis minutos, e assinei junto
com o presidente.
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