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Ata nº01/2021. Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, 1 

às dezoito horas e trinta e quatro minutos, foi realizada a reunião técnica com o 2 

seguinte tema: Desenvolvendo Planos Municipais para a Primeira Infância, on-3 

line via plataforma Zoom. Representantes do Comitê da Primeira Infância 4 

presentes na reunião: Sybil Dietrich, Denis Cezar Musial, Cleidenete Pereira 5 

Winkler, Mariana Bertom, Carla de Fátima Rogal de Macedo, Nathalie do Prado 6 

Gravonski, Thiago Vinicius Mattoso Gorte, Daniele Schlumberger, Juliane 7 

Charnei, Claudia Bonete, Elisangela Bianco, Leliane Ferraz Chul, Leila Carla de 8 

Oliveira, Karen Juliana Novak, Vinicius Marcello, Miriam Guimaraes, Rubia 9 

Olijniyk Zarpelon Selbman, Ériko Sartotti Pottker. Registra-se a participação dos 10 

convidados da reunião técnica: a Deputada Federal Leandre Dal Ponte, a 11 

superintendente do Instituto da Infância - Luzia Laffite, a psicopedagoga - 12 

Jovelina Chaves e o consultor da Rede Nacional da Primeira Infância - Vital 13 

Didonet. Participação do mediador Gerson Scheid. Participação dos prefeitos 14 

Volmar Duarte, do Município de Salgado Filho, e Américo Bellé, do Município de 15 

Capanema. Participação da Anne Gomes. Registra-se a participação da 16 

estagiária da Casa dos Conselhos, Valéria Ruppel Jatzek. Registra-se também 17 

a presença dos demais ouvintes da reunião, constando sessenta e nove pessoas 18 

participando ao todo. Em continuidade, Gerson inicia a reunião cumprimentando 19 

e agradecendo a presença de todos; em seguida, explica previamente sobre a 20 

lei da Primeira Infância e cita a sua importância; faz uma dinâmica de perguntas 21 

aos participantes, relacionadas ao tema da reunião: o Marco Legal da Primeira 22 

Infância e desenvolvimento cognitivo; comenta que estas perguntas são 23 

importantes para saber a aplicação da lei, entender o desenvolvimento infantil e 24 

trazer políticas públicas para a Primeira Infância; inclui que a Leandre está 25 

comandando e trazendo projetos para a Primeira Infância, e junto aos demais 26 

deputados, conseguiu definir como prioridade para o Governo Federal, a 27 

inclusão da Primeira Infância no PPA (plano plurianual). Após, Gerson apresenta 28 

um vídeo da Leandre, explicando os feitos e ações para a Primeira Infância, e 29 

seu projeto ‘’Felicidades das Crianças’’. Em seguida, Gerson passa a palavra 30 
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para Leandre, que agradece a presença de todos e inicia sua fala sobre a 31 

importância de estabelecer e desenvolver políticas públicas para a Primeira 32 

Infância; comenta que é a presidente da frente parlamentar da Primeira Infância, 33 

e junto com deputados, senadores e instituições parceiras, estão trabalhando 34 

para inspirar pessoas e sensibilizar a sociedade sobre a importância desta fase, 35 

pois é nela que o ser humano tem seu maior desenvolvimento, desse modo é 36 

necessária uma boa estrutura para o desenvolvimento da Primeira Infância, pois  37 

é um fator importante na formação do indivíduo; também inclui a importância da 38 

lei do Marco da Legal da Primeira Infância. Em continuidade, Gerson agradece 39 

a fala de Leandre e passa a palavra para Vital. Vital cumprimenta a todos e inicia 40 

sua fala sobre o Plano da Primeira Infância; comenta que a Rede construiu um 41 

plano de ação e a experiência da construção do plano serviu de base para 42 

formular uma lei estruturada; fala que consta no Marco Legal a necessidade de 43 

um Comitê Intersetorial da Primeira Infância, para coordenação de políticas 44 

públicas, e explica a função do Comitê dentro do município. Vital utiliza a fala de 45 

Leandre e comenta que é preciso um ambiente acolhedor para que o potencial 46 

da criança se desenvolva, tornando a cidade amiga da criança; inclui que para 47 

isso é necessário a formulação de um Plano, para unir as políticas existentes, 48 

complementá-las e preencher as necessidades existentes no município; cita que 49 

o Marco Legal da Primeira Infância, Estatuto da Criança e do Adolescente, 50 

Convenção dos Direitos da Criança da ONU e Leis Setoriais são importantes 51 

para construir ações, e para embasar a luta por direitos; cita que o Plano 52 

Nacional pela Primeira Infância e o Guia para elaboração da Primeira Infância, 53 

servem para atender os direitos da criança e orientar os membros que fazem 54 

parte do Comitê, e a realidade local onde é possível analisar como está a 55 

vivência das crianças dentro do município, quais são suas necessidades, 56 

observando o que é preciso fazer por essas crianças. Após, Vital fala que o Plano 57 

da Primeira Infância é elaborado pela Rede Nacional Primeira Infância, onde foi 58 

aprovado em 2010, atualizado em 2019, estendendo sua vigência em 2020 para 59 

2030. O Plano é o mais abrangente de direitos e é do mais alto padrão técnico e 60 
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político. Em seguida, Vital apresenta as características do Plano Nacional da 61 

Primeira Infância, explica seus aspectos a todos, cita exemplos quando 62 

necessário, para que todos possam compreender a importância e a 63 

funcionalidade do Plano; após, finaliza sua fala citando sugestões de primeiros 64 

passos, se referindo a habilidade de trabalhar setorialmente e o conhecimento 65 

técnico da matéria, onde os membros do Comitê devem conversar entre si, trocar 66 

experiências, se entender como um todo, para ter um novo olhar sobre as 67 

crianças, e assim conseguir executar planos da melhor forma possível. Gerson 68 

questiona Vital, se caso alguém tiver alguma dúvida, a RPN irá ajudar ao longo 69 

do processo; Vital responde que a partir de junho, Jovelina Chaves será ponte 70 

de contato direto para os municípios do Paraná, mobilizando as questões 71 

pendentes. Após, Vital cita um verso do poema de Mario Quintana, para 72 

complementar e finalizar sua fala. Em continuidade, Gerson passa a palavra para 73 

Luzia, que agradece o convite e cumprimenta a todos; apresenta os principais 74 

pontos em relação ao Plano da Primeira Infância; aponta as diversas culturas 75 

existentes na infância de cada criança residente no Estado do Paraná, e que os 76 

planos municipais devem acatar essa realidade de cada Município, totalizando 77 

num plano municipal diferente do outro; para isso é importante saber a relação 78 

das crianças com as outras gerações, com outras crianças da primeira infância 79 

e com as instituições. Após, Luzia faz uma homenagem à tribo indígena de 80 

Roraima, onde uma criança de três anos faleceu de desnutrição; em seguida cita 81 

a importância de tratar a Primeira Infância em um todo e não por faixa etária; cita 82 

o exemplo de uma carta direcionada a um prefeito de uma determinada cidade, 83 

abordando as necessidades das crianças, sendo Intersetorial. Em continuidade, 84 

Luzia faz a comparação da intersetoralidade com uma orquestra; onde a 85 

intersetoralidade trabalha com Sociedade Civil, representando público, e figuras 86 

governamentais sendo as Secretarias com indicações do prefeito. Luzia fala que 87 

o Plano da Primeira Infância aborda o desenvolvimento, diminuindo os fatores 88 

de risco e potencializando os fatores protetores, fortalecendo as capacidades 89 

públicas e da Sociedade Civil; é preciso coletar informações para saber qual tipo 90 
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de infância há no município e assim planejar estrategicamente o plano municipal, 91 

e utilizar uma metodologia de desenvolvimento; apresenta os instrumentos que 92 

podem ser utilizados para coletar dados das crianças da Primeira Infância; 93 

mostra um exemplo aos participantes da reunião, e complementa sintetizando 94 

que com a coleta de dados, sabendo as fragilidades e potencialidades da 95 

Primeira Infância, de todas as crianças do município, é possível formular um 96 

planejamento estratégico. Luzia cita a importância de exaltar a fala da criança e 97 

legitimá-la, considerando o que ela está dizendo; fala que é preciso realizar 98 

eventos para a população entender o papel da criança, e sua importância; que o 99 

Plano Municipal precisa também ser um plano de ação e deve incorporar planos 100 

de ação para o PPA. Após, Luzia finaliza sua fala. Em continuidade, Gerson 101 

relembra que a reunião está sendo gravada, caso alguém queira rever a 102 

gravação para cessar dúvidas, agradece a presença dos prefeitos presentes e 103 

passa a palavra para Jovelina. Jovelina cumprimenta a todos e inicia sua fala 104 

relatando a experiência da cidade de Chopinzinho, onde resultou numa 105 

metodologia chamada “Universidade da Criança” e a partir disso, criou o Comitê 106 

Gestor, que tem o objetivo de sensibilizar a sociedade, diagnosticar o trabalho 107 

dentro do município voltado para a criança, mobilizar e articular; foi necessário 108 

criar um Comitê Intersetorial para que os órgãos representativos ligados à 109 

criança estejam dentro dele; criar uma capacitação para essas pessoas que 110 

fazem parte do Comitê Gestor; cita a importância de estudar sobre a Primeira 111 

Infância, pois assim as ações serão mais bem-sucedidas. Após, Jovelina faz um 112 

relato de escuta que aconteceu com as crianças de um determinado município, 113 

e que com os estudos feitos sobre o assunto, conseguiram um bom resultado; 114 

em seguida faz uma apresentação sobre a Primeira Infância, mostra fotos de 115 

ações desenvolvidas e explica as ações do município; após finaliza sua fala 116 

agradecendo pelo espaço para fazer seu relato e cita a importância de ter 117 

empatia com as mulheres grávidas e com as crianças, para que as crianças 118 

possam ter um bom desenvolvimento dentro da sociedade. Em continuidade, 119 

Gerson agradece a fala de Jovelina e abre a palavra aos participantes da 120 
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reunião. Após, Leandre complementa, falando sobre a medida que desenvolvia 121 

o Plano Municipal da Primeira Infância, observando o diagnóstico e o que era 122 

necessário fazer, as ações foram se desenvolvendo e implementando também; 123 

cita um relato do prefeito de Chopinzinho e um relato que ocorreu com uma igreja 124 

do município, ressaltando a importância do cuidado na Primeira Infância. Em 125 

seguida, Anne Gomes cumprimenta a todos e fala que após a Leandre levar aos 126 

municípios do Paraná a importância do programa Primeira Infância, foi 127 

conversado com diversos Comitês; agradece a cordialidade com que os 128 

municípios a receberam, diz estar satisfeita com os municípios estarem lutando 129 

por uma Primeira Infância melhor; se coloca à disposição para ser ponte de apoio 130 

para elaboração do Plano e finaliza sua fala. Após, Volmar cita a grande 131 

responsabilidade em cuidar deste público enquanto gestor, secretaria, 132 

assistência social, saúde e todos os profissionais que estão trabalhando juntos; 133 

cita que é satisfatório o resultado que estão conseguindo para este público e 134 

agradece a Leandre pela oportunidade. Em seguida, Belé parabeniza a equipe 135 

de Leandre e a cidade de Chopinzinho pela fala e ajuda no desenvolvimento; e 136 

cita que há muito ainda a ser feito para a Primeira Infância, mas estão no 137 

caminho para isso. Após, Leandre agradece a presença de todos e reafirma a 138 

importância do Plano Municipal na garantia de um bom futuro através de ações 139 

que podem ser feitas hoje, direcionada à Primeira Infância. Sem mais assuntos 140 

a tratar, o mediador Gerson encerra a reunião agradecendo a presença de todos. 141 

Eu, Valéria Ruppel Jatzek, lavrei a presente ata com o término às vinte horas e 142 

trinta e cinco minutos, e assinei junto com a Secretária de Assistência Social, 143 

Sybil Dietrich. A presença dos demais ouvintes está anexada ao documento.  144 
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