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Ata nº485/2022. Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às nove 1 

horas e quatro minutos, ocorreu a reunião ordinária do Conselho Municipal dos 2 

Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), online, via plataforma Google Meet. 3 

Conselheiros presentes: Vinícius Marcello; Denis Cezar Musial; Cleidenete Pereira 4 

Winkler; Tatiane Maria Horst Cardoso; Karen Juliana Novak. Registra-se a presença 5 

dos representantes do Conselho Tutelar: Thiago Vinicius Mattoso Gorte; Sonia Mara 6 

da Rocha; Antonio Ademir Alves Carneiro. Representando o Comitê da Primeira 7 

Infância, a Fernanda Rocha, Mirian Guimarães, Elisangela Bianco, e Carla de Fátima 8 

Rogal de Macedo. Representando o Núcleo Regional de Educação, a Cristiane Santos 9 

e o Chefe, Marcelo Fabricio Chociai Komar. Representando a Secretaria de Saúde, a 10 

Doutora Ismary Llanes Casañas e a enfermeira Jessica Cristina de Matos. 11 

Representando o CRAS da Vila São João, a Francieli Maria Martins Princival. 12 

Representando o NEDDIJ, a advogada Andressa Campos. Participando também, 13 

representantes do Centro da Juventude. Registra-se também a participação da 14 

servidora da Casa dos Conselhos, Valéria Ruppel Jatzek. A conselheira Thais Salvado 15 

Tartarotti e as ouvintes Claudia Bonete e Leliane Ferraz Chul, justificaram sua 16 

ausência. O presidente Denis Cezar Musial inicia a reunião cumprimentando a todos, 17 

e após, realiza a leitura da pauta, sendo a mesma aprovada com a inclusão de novos 18 

assuntos: Fluxo da Criança e do Adolescente e Conselheiro Tutelar suplente; e coloca 19 

as atas nº483/2021 e nº484/2021 para aprovação, sendo as mesmas aprovadas sem 20 

alterações.  Após, Denis faz uma alteração de pauta e inicia a conversa sobre a 21 

vacinação de crianças e adolescentes após demanda advinda pelo Conselho Tutelar, 22 

do não recebimento de notificação de pais que não estavam vacinando as crianças; 23 

contextualiza que a proposta é conversar com a Secretaria de Saúde e Conselho 24 

Tutelar, para realizar um fluxo ou protocolo em relação a vacinação infanto-juvenil, 25 

principalmente sobre a vacina da COVID-19, porque muitas pessoas não se 26 

vacinaram contra esse vírus. Thiago fala que no ano passado não foi notificado 27 

nenhum caso de falta de vacinação, sendo que nos anos de 2019 e 2020 tiveram 28 

várias notificações; inclui que as escolas devem exigir o comprovante de vacinação e 29 

caso as vacinas não estejam em dia, a família tem o prazo de 30 dias para vacinar, e 30 
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se não ocorresse era notificado ao Conselho Tutelar. Jessica comenta que conversou 31 

com os coordenadores das unidades e foi repassado para ela que as notificações com 32 

crianças com atraso vacinal estão sendo feitas constantemente; fala que vai 33 

encaminhar os ofícios para os coordenadores e conversar com eles sobre isso; inclui 34 

que em maioria as vacinações em geral estão fluindo bem, mas o que ocorre é um 35 

atraso de informações por causa do sistema. Ismary fala que com o programa Saúde 36 

na Escola, percebeu que podem utilizar das escolas para saber quem tem atraso 37 

vacinal, já que é exigido a regularidade da carteirinha. Cristiane fala que nas escolas 38 

do Estado também são solicitados comprovante de vacinação; Jessica complementa 39 

que até os 7 anos todas as crianças devem ter a carteira de vacinação completa, 40 

sendo anexada essa informação quando for estudar das Escolas Estaduais. Thiago 41 

questiona se da vacina de COVID-19 também será exigida comprovante; Jessica 42 

responde que ainda estão discutindo essa questão, porque ainda não é obrigatório, 43 

porém a vacina da COVID já está no calendário básico de vacinação. Thiago diz que 44 

o Ministério Público já se manifestou a favor da vacinação obrigatória da COVID-19 e 45 

o Conselho Tutelar concorda com a decisão; faz a sugestão do CMDCA fazer um 46 

ofício ao Ministério Público – 2ª promotoria, questionando sobre o posicionamento da 47 

comarca, e após isso, manifestar-se por uma nota pública. Jessica fala que foram 48 

vacinadas somente 800 crianças, sendo que cerca de 2.700 já podem se vacinar, 49 

sendo um índice baixo de vacinação. Ismary concorda, e fala que é preciso de um 50 

consenso entre os órgãos públicos da Assistência, Saúde e Educação. Marcelo fala 51 

que apoia a vacinação obrigatória e quanto mais pessoas se vacinarem, mais será 52 

contido; inclui que tudo isso depende de uma resolução da SESA autorizando a 53 

vacinação e pode fazer uma interseção com eles sobre essa questão. Thiago fala que 54 

a partir do posicionamento do Ministério Público, o CMDCA pode fazer campanhas 55 

sobre a vacinação, junto à Secretaria de Comunicação. Após, Denis questiona sobre 56 

o fluxo de vacinação, se continuará sendo notificado por ofício sobre a vacinação. 57 

Thiago solicita que esses encaminhamentos sejam feitos individualmente e não por 58 

listas, como era feito, porque cada caso é individual, e que seja especificado o caso 59 

da negligência. Denis questiona se os representantes da Secretaria de Saúde 60 
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concordam de o CMDCA construir um material com orientações do protocolo. Jessica 61 

concorda e fala que é importante para afirmar que todas as entidades estão 62 

trabalhando com o mesmo posicionamento. Thiago questiona Ismary como proceder 63 

caso a família não vacine a criança e informe que utiliza métodos alternativos para 64 

prevenção; Ismary comenta que quando ocorrer esses casos, é preciso que realizem 65 

uma reunião para discutir cada caso e ver como está o contexto da criança; Jessica 66 

informa que em casos de criança que tenha alguma alergia da vacina, a Saúde é 67 

notificada. Por fim, todos concordam em encaminhar um ofício ao Ministério Público – 68 

2ª promotoria, perguntando o posicionamento sobre a vacinação infanto-juvenil 69 

obrigatória, onde embasado nisso o CMDCA também pode manifestar uma posição 70 

sobre a obrigatoriedade; e após, realizar a construção de um fluxograma, constando 71 

como ocorre o protocolo da vacinação.  Em continuidade, Denis passa a palavra para 72 

que Thiago apresente o relatório do Conselho Tutelar. Thiago apresenta um panorama 73 

geral dos atendimentos, comparando os anos de 2020, que teve 590 casos, e 2021, 74 

que teve 725 casos; faz um comparativo dos casos registrados no SIPIA pelo 75 

Conselho Tutelar de Irati, com outros municípios vizinhos, enfatizando a necessidade 76 

da construção de um segundo Conselho Tutelar, devido ao grande número de casos 77 

atendidos; fala que o número de denúncias diminuiu de 485 para 480 no ano de 2021, 78 

porém os atendimentos aumentaram; apresenta a quantidade dos encaminhamentos 79 

e as entidades que encaminharam os casos, os  números de escutas realizadas e por 80 

quais profissionais foram feitas; os encaminhamentos feitos por escolas, a relação do 81 

Conselho Tutelar com o Poder Judiciário, e apresenta os dados em relação aos 82 

direitos violados, especificando qual é cada violação e qual é a faixa etária, além dos 83 

casos atendidos pelo colegiado durante o mandato, já que estão na metade; inclui que 84 

os documentos foram encaminhados no grupo do Conselho, caso queiram visualizar 85 

mais detalhadamente os dados. Denis comenta que aparentemente a pauta maior é 86 

a necessidade de implementar um novo Conselho Tutelar no município. Thiago 87 

concorda e fala que querem providenciar esse encaminhamento para que seja 88 

realizado no próximo ano, que é eleitoral, pois não é possível abrir um novo Conselho 89 

em meio de mandato; e inclui que querem discutir mais tópicos além desse, 90 
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precisando marcar uma reunião extraordinária. Cristiane fala que existe o Programa 91 

Tamo Junto, que atende as escolas, com o objetivo de combater o uso e abuso de 92 

álcool e drogas; inclui que levará um tempo até ser instalado totalmente, e Irati irá 93 

aderir ao livro de registro online, e as escolas estão sendo preparadas com 94 

capacitação e demais encaminhamentos. Após discussão, é deliberado por realizar 95 

uma reunião extraordinária no dia 22 de março de 2022, convidando o jurídico, a 96 

procuradora, a Secretaria de Fazenda e a Secretaria de Administração, para discutir 97 

as pautas mencionadas pelo colegiado do Conselho Tutelar. Em seguida, Denis passa 98 

a palavra para Fernanda, para que apresente o Plano Municipal da Primeira Infância. 99 

Fernanda apresenta o percurso da construção do Plano, como aconteceram as 100 

reuniões, a instituição do Comitê, que foi embasada na legislação já existente; fala 101 

que o processo do mapeamento da Primeira Infância de Irati, ocorreu com base nos 102 

dados existente, sendo dividida em eixos, onde o Comitê se dividiu para construir esse 103 

documento; mostra as fotos e desenhos feitos pelas crianças durante as conversas 104 

em grupos, para conversar com a comunidade a respeito da Primeira Infância; e 105 

explica como foi realizada a Audiência Pública e a construção do documento do Plano 106 

Municipal; inclui que caso os conselheiros tenham interesse, vai disponibilizar a 107 

apresentação no grupo do CMDCA. Após, Denis faz a sugestão de marcar uma 108 

reunião em março com os membros do Conselho e do Comitê, para discutir o Plano e 109 

depois marcar uma reunião com as autoridades; todos concordam com a sugestão. 110 

Em seguida, Cristiane diz que precisam se organizar nas datas, já que serão muitas 111 

reuniões marcadas, inclusive a do Fluxo e sugere que marquem o quanto antes; todos 112 

concordam. Após, é decidido por todos realizar uma reunião no dia 17 de fevereiro, 113 

às 09h00min, presencialmente. Em sequência, Denis fala sobre o projeto do Banco 114 

Santander; fala que já receberam o recurso no valor de R$210.000,00 (duzentos e 115 

dez mil reais) e contrataram os profissionais que estão no Centro da Juventude, e 116 

agora irão marcar uma reunião com o CRAS e Centro da Juventude para apresentar 117 

o projeto, sendo o desenvolvimento de ações voltadas para o fortalecimento de 118 

vínculos familiares e comunitários, principalmente em casos de evasão escolar. 119 

Thiago questiona quem irá atuar nesse projeto; Denis fala que serão assistentes 120 
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sociais, psicólogos e educadores sociais, fala que o projeto será estendido para os 121 

CRAS para desenvolver esse trabalho nos territórios. Cristiane questiona Denis sobre 122 

quanto tempo durará o projeto; Denis responde que um ano, mas podem tentar 123 

solicitar recurso para mais um ano. Em continuidade, Denis questiona os conselheiros 124 

sobre as reuniões, se gostariam de permanecer online ou voltar a ser presencial; todos 125 

concordam que as reuniões voltem a ser presenciais. Em seguida, Denis passa a 126 

palavra para Tatiane, para que apresente a prestação de contas. Tatiane fala que 127 

ainda não é possível, pois como foi feito o repasse de R$10.000,00 (dez mil reais) no 128 

segundo semestre de dezembro e no dia 23 encerraram as atividades com as 129 

crianças, optaram por utilizar o recurso no início do ano de 2022, sendo destinado 130 

para a compra de materiais e alimentos; solicita pauta da próxima reunião do CMDCA, 131 

para apresentar a prestação de contas. Tatiane comenta também que há uma procura 132 

grande de crianças e adolescentes no Associação Santos Inocentes, e caso alguém 133 

tenha algum encaminhamento, pode encaminhar para a instituição, para que 134 

participem do projeto que é realizado em horário de contra turno; inclui que irão voltar 135 

com as oficinas logo. Thiago solicita que Tatiane encaminhe um e-mail constando o 136 

público-alvo e sobre o projeto em si, para que possam incluir no SIPIA; Tatiane fala 137 

que encaminhará após a reunião. Sem mais assuntos a tratar, o presidente Denis 138 

Cezar Musial finaliza a reunião agradecendo a presença de todos. Eu, Valéria Ruppel 139 

Jatzek, lavrei a presente ata com o término às onze horas e sete minutos e assinei 140 

junto com o presidente.  141 


