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Ata nº02/2021. Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, 1 

às dezoito horas e quarenta e quatro minutos, foi realizada a reunião ordinária 2 

do Comitê Municipal de Gestão Intersetorial das Políticas Públicas para a 3 

Primeira Infância, on-line via plataforma Google Meet. Membros do Comitê 4 

presentes na reunião: Elisangela Bianco, Karen Juliana Novak, Denis Cezar 5 

Musial, Miriam Guimarães, Sybil Dietrich, Mariana Bertom, Vinicius Marcello, 6 

Leliane Ferraz Chul, Érico Sartotti Pottker, Claudia Bonete, Leila Carla de 7 

Oliveira e Thiago Vinicius Mattoso Gorte. Ouvinte: Cristiane Santos. Registra-se 8 

também a presença da estagiária da Casa dos Conselhos, Valéria Ruppel 9 

Jatzek. A coordenadora Sybil Dietrich inicia a reunião cumprimentando e 10 

agradecendo a participação de todos; em seguida realiza a leitura da pauta, 11 

sendo a mesma aprovada sem a inclusão de novos assuntos. Após, Sybil 12 

apresenta e explica o instrumental de mapeamento da Primeira Infância em Irati; 13 

fala sobre a importância deste instrumental para realizar o levantamento de 14 

dados da Primeira Infância, para assim visualizar num parâmetro geral o que tem 15 

dentro município e o que ainda falta; inclui que o diagnóstico do mapeamento é 16 

essencial para apresentar na Câmara Municipal e assim poder criar estratégias 17 

e ações para as crianças. Sybil comenta que para a realização do levantamento 18 

de dados seria interessante o Comitê se dividir em seis grupos de trabalho, os 19 

seis GT’s, para que os dados fossem inseridos de acordo com as áreas 20 

indicadas, por um coordenador eleito pelo grupo; acrescenta que o modelo 21 

utilizado tem como referência o modelo da Rede Nacional da Primeira Infância. 22 

Karen pergunta a Sybil se o município tem algum dado sobre a Primeira Infância; 23 

Sybil responde que existe um relatório/síntese do Observatório do Marco Legal 24 

da Primeira Infância em Irati, além dos dados obtidos pelo Cadastro Único. Karen 25 

questiona se é possível conseguir estes dados nas escolas particulares e 26 

públicas do município; Sybil responde que o coordenador responsável do GT 27 

sobre a educação, irá buscar estes dados junto aos CMEIS e Secretaria de 28 

Educação. Após, Sybil fala que os membros dos GT podem conseguir os dados 29 

em sites e até mesmo conversando com as Secretarias do Município. Em 30 
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continuidade, Sybil coloca a utilização do instrumental de mapeamento da 31 

Primeira Infância para aprovação, sendo aprovado por todos. Em seguida, Denis 32 

comenta que o ideal seria finalizar a reunião com a divisão e com o coordenador 33 

de cada grupo de trabalho. Sybil faz a sugestão para que os membros do Comitê 34 

que não estão na reunião, sejam inseridos nos GT de acordo com a área que 35 

que atuam.  Em continuidade, a divisão dos grupos é realizada, sendo definida 36 

como: GT1 – SOCIODEMOGRÁFICO: Secretaria de Assistência Social, OAB 37 

Subseção Irati-PR e Secretaria Municipal de Fazenda; coordenadora: Mirian 38 

Guimarães. GT2 – SAÚDE: Secretaria de Saúde, APAE e Pastoral da Criança; 39 

coordenadora: Luzia Leuch. GT3 – EDUCAÇÃO: Secretaria de Educação, 40 

Trabalhadores que Atuam na Primeira Infância e Cristiane Santos; 41 

coordenadora: Carla de Fátima. GT4 – PROTEÇÃO SOCIAL: CRAS e CREAS, 42 

Associação Santos Inocentes, Representantes de pais e mães que possuem 43 

crianças de 0 a 6 anos; coordenadora: Claudia Bonete. GT5 – OUTROS 44 

INDICADORES: Guarda Mirim, Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, 45 

Secretaria de Meio Ambiente, Associação Esportiva Iratiense, Secretaria de 46 

Agricultura; coordenadora: Cleidenete Pereira. GT6 – SERVIÇOS E 47 

PROGRAMAS: CIEE, Conselho Tutelar, SAI; coordenador: Thiago Gorte.  Após, 48 

Sybil faz a sugestão para que o levantamento de dados seja realizado até a 49 

próxima reunião do Comitê, para que o mesmo seja apresentado.  Todos 50 

concordam com a sugestão. Em seguida, Sybil realiza a leitura do relatório do 51 

Observatório do Marco Legal da Primeira Infância, no município de Irati; explica 52 

que o relatório foi retirado no dia vinte e cinco de junho, para poder apresentar 53 

ele nesta reunião, e que as próprias instituições colocam os dados dentro do 54 

sistema, assim é possível visualizar de certa forma como Irati está atuando na 55 

área da Primeira Infância. Sem mais assuntos a tratar, a coordenadora Sybil 56 

Dietrich encerra a reunião agradecendo a presença de todos. Eu, Valéria Ruppel 57 

Jatzek, lavrei a presente ata com o término às dezenove horas e quarenta e oito 58 

minutos, e assinei junto com a coordenadora Sybil Dietrich. 59 
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