COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE – CIB/PR

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – CIB/PR
08/04/2020
Local: Palácio das Araucárias – SEJUF – Sala de Gestão – 7º andar.
Horário: 14h00 às 17h00

MEMBROS PARTICIPANTES
SEJUF
COGEMAS – participação por web conferência
Tadeu Atila Mendes (Coordenador Suplente)
Márcia Regina Ferreira da Silva (suplente)
Maiara de Almeida Abreu (titular)
José Roberto Zanchi (suplente)
Renata Mareziuzek dos Santos (titular)
Elias de Souza Oliveira (titular)
Letícia Reis (titular)
Mariângela Broch da Costa (titular)
Carmen Cristina Zadra (titular)
Darcy Gris (titular)
Ângela Cristina P. de Amaral (titular)
Membros da Secretaria-Executiva:
Juliana Muller – Secretária Executiva CIB
Demais Participantes: Adrianis Galdino Junior – CEAS/PR, Reginaldo R. dos Santos e Eros Augusto
de Brito – Celepar.

Abertura:
O Coordenador Suplente da CIB/PR, Tadeu Atila Mendes deu início à reunião saudando a todos.
Pauta:
1 - Projeto de Lei sobre o Crédito Emergencial.
Exposição do assunto:
O Coordenador Suplente da CIB/PR, e chefe do Departamento de Assistência Social –
DAS/SEJUF, Tadeu Atila Mendes iniciou a reunião apresentando o Projeto de Lei nº 219/2020 que
visa à instituição da concessão do auxílio emergencial à pessoa física economicamente
vulnerabilizada, por meio do Fundo Estadual de Combate à Pobreza do PR, durante o período de
calamidade pública decorrente da pandemia COVID-19, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)
por pessoa, em um prazo por 03 meses. Com a proposta de que o benefício chegue aos usuários
por meio de um voucher.
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O membro suplente da CIB/PR, e presidente do COGEMAS, José Roberto Zanchi, enfatizou que a
proposta apresentada não é para pactuação, uma vez que todo o processo já está desencadeado
por meio das Secretarias de Estado envolvidas (SEAB e SEJUF).
Colaborando com a apresentação da proposta, os representantes da Celepar, o Sr. Reginaldo R.
dos Santos, e o Sr. Eros Augusto de Brito, citaram a metodologia tecnológica devolvida, por meio
da criação de um voucher denominado “Cartão Comida Boa”, com a realização do cadastro do
beneficiário por meio do CPF. Os mesmos citaram que o referido modelo final foi aprovado, devido
às limitações de acesso que um aplicativo no celular pode ter. Ressaltando que a ideia não é a
entrega de dinheiro, e sim um voucher onde o beneficiário poderá trocar por alimento nos
supermercados cadastrados. Sendo que a lista dos beneficiários ficará a cargo da SEJUF, tendo
como base os dados do CadUnico, com a habilitação e entrega pelo CRAS.
Posição dos representantes do COGEMAS/PR em conjunto com o representante do
CEAS/PR:
A partir da exposição da pauta, os membros da CIB/PR, representantes do COGEMAS/PR,
ressaltaram que a proposta vai contra todos os princípios da Política de Assistência, e
consequentemente a tudo o que o Sistema Único de Assistência Social – SUAS dispõem, citando
o absurdo da utilização e entrega do voucher, que viola o direito da autonomia das pessoas, que
irá expor tanto os trabalhadores do SUAS, quanto os usuários, devido a aglomeração de pessoas;
e o não envolvimento do COGEMAS nas reuniões entre as secretarias de Estado.
Posição dos técnicos da SEJUF:
A participante titular da CIB/PR represente do Programa Nossa Gente da SEJUF, Letícia Reis,
enfatizou sobre a dificuldade de intervenção nesse primeiro momento, pois as ações já foram
desencadeadas, definidas e planejadas, inclusive por meio da realização de reuniões com os
prefeitos. Explicou também, que com a possibilidade da liberação de mais recursos por meio da
Fazenda (de acordo com o agravamento da pandemia), há uma expectativa de que se possa
pensar em outra ação mais condizente com política pública de assistência social.
As representantes e técnicas do Departamento de Assistência Social – DAS/SEJUF, na CIB/PR,
Carmen Zadra e Ticyana Begini, expuseram as preocupações referentes a operacionalização da
ação, uma vez que as tratativas não foram pensadas em conjunto com a DAS. Enfatizaram a falta
de informação quanto a relação das famílias, uma vez que a base do Cad único está
desatualizada, e sobre a necessidade de se pensar também nas famílias extras que aparecerão
para receber. Assim, citaram sobre a importância de se pensar em uma logística de organização
por escala.
A participante da CIB/PR, e coordenadora do Departamento de Proteção Social Básica
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(DPSB/DAS – SEJUF), Renata S. dos Santos, propôs a organização de um grupo com
participantes do MP, Defesa Civil, SESA e Cogemas, para a validação de outra proposta de com
uma logística adequada, citando o formato de transferência de renda direta pelo Programa Nossa
Gente.
Acionamento do MP/PR:
Diante da situação, os representantes do COGEMAS/PR, Elias de Souza, e o José Roberto
Zanchi, além do representante do CEAS/PR, o conselheiro Adrianis Galdino Júnior, citaram sobre
a importância de o Ministério Público ser acionado, devido o risco iminente a população e aos
trabalhadores envolvidos, pois a ação contraria todas as regras da organização Mundial de Saúde
e do próprio Estado do PR.
Discussão sobre o Comitê:
Diante das propostas divergentes de encaminhamentos, o representante do COGEMAS/PR, Elias
de Souza, elencou que a organização do comitê não seria para discussão da operacionalização
do auxílio por meio do voucher, e sim para fortalecer e consolidar a proposta da transferência de
renda, utilizado atualmente no programa Nossa Gente. Essa seria a discussão nesse grupo.
Porém, o presidente do Cogemas/PR, José Roberto Zanchi, se mostrou desfavorável a
organização do comitê, pois não há uma proposta definida de pactuação. Enfatizando que a
CIB/PR e o Cogemas/PR não foram ouvidos, assim, o mesmo não participará de nenhum grupo
para criar possíveis estratégias de entrega dos vouchers.
Proposta final do encaminhamento:
O comitê não foi organizado e não foram realizados pactuações.
José Roberto Zanchi solicitou a posição dos membros do COGEMAS na CIB/PR, onde os
mesmos manifestaram serem contra a transferência de recurso as famílias por meio do voucher,
sendo favoráveis a utilização das ferramentas de transferência de renda já existente, a exemplo
do que foi feito pelo governo federal.
Finalizando a reunião, o Coordenador Suplente da CIB/PR, e chefe do Departamento de
Assistência Social – DAS/SEJUF, Tadeu Atila Mendes, informou que os principais pontos tratados
na reunião serão repassados ao secretário da SEJUF, e que o COGEMAS tem autonomia para
levar às questões citadas a diante.
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