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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – CIB/PR 
29 de Outubro de 2019  
Local: Palácio das Araucárias – SEJUF – Sala de Gestão – 7º andar.  
Horário: 13h30 às 17h00 
 

 

MEMBROS PARTICIPANTES  (confirmar) 

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 
 

Sérgio Aparecido Ignácio do IPARDES 

Carlos Iamamoto da UFPF e do Sr. Luis Gustavo Dalazenm representando a CELEPAR 

  

 
 

Pauta:  
 
1. Aprovação da pauta da reunião;  
2. Aprovações das memórias;  
3. Incentivo Residência Inclusiva;  
4. Relato da Câmara Técnica: Lei 13.431/ SUAS e o Sistema de Justiça.  
- Apresentação: Programa de Inovação Social/ Assistência Social – PR.  
Informes:  
- Alterações dos Incentivos Aprimora CRAS e CREA e do Incentivo IV;  
- Estudo/ Territórios da Juventude;  
- GT Regionalização;  
- XIII Conferência Estadual de Assistência Social;  
- Prazos – Censo SUAS 2019.  
-  COGEMAS. 



 

                                                                                            

  COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE – CIB/PR 

 
 

Palácio das Araucárias - Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n |Centro Cívico| |80530-915| |Curitiba| |Paraná| [41] 

3210-2419 

www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br 

 
 

Abertura: 
O Coordenador Suplente da CIB/PR, Tadeu Atila Mendes deu início à reunião saudando a 
todos.  
 
 
1. Aprovação da pauta da reunião:  
Pauta aprovada.  
 
2. Aprovações das memórias: 
Memórias das reuniões de Agosto e Setembro de 2019 aprovadas.  
 
 

3. Incentivo Residência Inclusiva:  
A representante da CIB/PR, e técnica do Departamento de Proteção Social Especial – 
DPSE/ SEJUF, Carmen Zadra apresentou a minuta de Resolução referente ao repasse do 
valor de até R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), do Fundo Estadual de Assistência 
Social aos Fundos Municipais de Assistência Social – FMAS’s para o Incentivo 
Residência Inclusiva 2019, na modalidade de cofinanciamento para a aquisição de itens 
de investimento para os municípios que implantaram as Residência Inclusivas - RI’s no 
Estado do Paraná. Serão elegíveis aos critérios de partilha e elegibilidade para o repasse 
de recursos do Incentivo Residência Inclusiva 2019 os municípios do Estado do Paraná 
que possuem o Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com 
Deficiência, em Residências Inclusivas, com cofinanciamento federal e estadual; Dos 
Municípios Contemplados:  Os municípios elegíveis para o Incentivo Residência 
Inclusiva 2019 são:  Apucarana, Cascavel, Foz do Iguaçu, Irati e Toledo. As prestações 
de contas dos recursos repassados será realizada por meio do Sistema Fundo a Fundo – 
SIFF.  
Resolução Pactuada.  
 
4. Relato da Câmara Técnica: Lei 13.431/ SUAS e o Sistema de Justiça.  
A técnica da DAS/SEJUF e membro titular da CIB/PR, Renata M. dos Santos, informou 
sobre a realização da reunião da referida Câmara Técnica realizada no dia 07/10, que 
teve como a discussão da minuta do Decreto que regulamenta a Lei Federal nº 13.431, de 
04 de Abril de 2017. Encaminhamento: Envio de ofício ao GT6 da FORTIS, solicitando a 
prorrogação do prazo para o envio das considerações a minuta do Decreto. E o envio do 
material a todos os membros da CIB/PR para contribuições, até o dia 07/11/2019.  
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5. Apresentação: Programa de Inovação Social/ Assistência Social – PR.  
O Coordenador Suplente da CIB/PR e chefe do Departamento de Assistência Social – 
DAS/SEJUF, Tadeu Átila Mendes, informou que o assunto em questão é para pactuação e 
contará com a participação do Sr. Carlos Iamamoto da UFPF e do Sr. Luis Gustavo 
Dalazenm representando a CELEPAR, pois são projetos que serão desenvolvidos em 
parceria.  Apresentação dos projetos: Celepar Land – Consiste na construção de um 
espaço que permitirá a realização de várias atividades e ações tendo como foco o alcance 
a tecnologia. Objetivo: Promover Inovação, empreendedorismo e a inclusão digital de 
toda a população paranaense, principalmente, aqueles menos favorecidos e fora do 
contexto da Tecnologia. Custo Aproximado: R$ 4.000.000,00 – Projeto Piloto (matriz) – 
Curitiba - 15 mil atendidos durante 01 de atividades - Público Alvo: Comunidades 
carentes, todas as faixas etárias.  - TecSocial Labs – parceria com a UFPR, consiste na 
construção de um espaço onde alunos em situação de vulnerabilidade terão a 
oportunidade de receber treinamentos (cursos), para serem instrutores de cursos 
destinados a população, gerando assim, a empregabilidade para jovens docentes. Custo 
Aproximado: - 09 mil atendidos durante 01 de atividades - 03 Unidades – Palotina, 
Matinhos e Jandaia do Sul - Público Alvo: Comunidades carentes, todas as faixas etárias. 
Principais discussões: Tadeu Átila Mendes (DAS/SEJUF), ressaltou a importância da 
pactuação dos projetos, fazendo referência ao TecSocial Labs, que busca soluções para a 
problemática da evasão escolar dos alunos em situação de vulnerabilidade que 
conseguem acesso as universidades. José Roberto Zanchi (presidente do COGEMAS), 
afirmou que a proposta é boa, se aproxima do Programa ACESSUAS Trabalho, mas a 
execução tem que ser direta do Estado, sem a contrapartida do município.  E perguntou 
qual é a perspectiva do recurso. Elias de Souza (gestor de Foz do Iguaçu), afirmou que é 
preciso pensar nas políticas que estão sofrendo com o contingenciamento do Estado, e 
na defesa do SUAS. Para os projetos terem a cara da Política de Assistência Social, tem 
que ser por meio do Acessuas Trabalho. Este projeto tem que ser para a população de 
baixa renda, é preciso o território com equipe de qualidade – não cometer equívocos na 
condução da política. Carmen Zadra (DAS/SEJUF) questionou se o projeto está previsto 
na LOA, ressaltando a importância da organização interna e o planejamento secretaria. 
Renata M. dos Santos (DAS/SEJUF) propôs a realização de uma comissão para análise e 
fortalecimento da metodologia, com a participação dos representantes do município que 
tem a expertise da realidade regional. Ressaltou que é interessante a articulação entre as 
instituições (universidades e o executivo) com o objetivo único de melhor as condições de 
vida da população. Roberta B. Mello (representante de Curitiba), falou da importância da 
utilização dos recursos para melhoria dos serviços de Fortalecimento de Vínculo já 
existentes nos territórios. Darcy Gris (gestor do município de Palotina) se mostrou 
favorável a pactuação do repasse do recurso para a efetivação dos projetos, se 
mostrando preocupado com a possibilidade da devolução. Dando sequência, o 
Coordenador Suplente da CIB/PR, Tadeu Átila apresentou as seguintes sugestões de 
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encaminhamentos:  
- realização do estudo para implantação dos projetos; - realização do projeto-piloto, 
contemplando o projeto 1 com a UFPR, nos municípios de Jandai do Sul, Matinhos e 
Palotina; - realização do Projeto Piloto Celepar Land;-  criação de uma comissão de 
acompanhamento para a realização do estudo da implantação do Projetos; - a possível 
utilização dos recursos do FEAS para a realização do projeto-piloto (Celepar Land); 
Encaminhamento pactuado: Organização de uma comissão para a realização do estudo 
das propostas. O Coordenador Tadeu reforçou sobre a necessidade da realização do 
estudo, afirmando que a proposta do projeto é da Política da Assistência Social, possui 
orçamento e se não for utilizado será perdido. Ressaltando sobre a importância da criação 
do espaço voltando as pessoas em situação de vulnerabilidade e do controle social.  Os 
membros representantes do COGEMAS reafirmaram sobre a importância da realização 
do estudo, uma vez que a proposta só faz sentido se for pensar na lógica do Acessuas 
Trabalho, onde fora disso, não é da Política de Assistência Social, se configurando a um 
projeto de governo e não de Estado.  
 
Reunião da Comissão realizada no dia 30/10:  
Tadeu iniciou a reunião esclarecendo algumas questões referentes ao objeto dos 
programas propostos, citando que eles estão relacionados a Assistência Social, 
embasados na legislação estadual e federal, que permitirá a viabilização do acesso dos 
usuários a política.  
Principais discussões: Informação sobre a previsão orçamentária das obras que não 
foram executadas, recurso a ser utilizado para despesa em investimento, oriundo do 
Fundo da Pobreza, previsto no FEAS, no valor de aproximadamente 11 milhões; 
necessidade dos projetos estarem alinhados na logica da política de Assistência Social; 
dúvida de como se dará o projeto vinculado a UFPR, referente aos pagamentos das 
bolsas dos residentes técnicos; a não pactuação de projetos pilotos pela CIB/PR; risco do 
MP/PR questionar a destinação do recurso para ações com a mesma finalidade; 
adequações do PEAS, incluindo essas novas ações; preocupação devido ao período do 
encerramento do orçamento no final do mês de Novembro inicio de Dezembro, onde 
ocorre o recolhimento dos recursos pela SEFA. Encaminhamentos: Proposta da 
apresentação de uma Resolução Ad Referendum voltada para a melhoria das condições 
dos serviços já existentes nos municípios, com a especificação do objetivo do repasse 
com critérios de elegibilidade, utilizando a linha do conceito de inovação social.  
 
 
 

Informes/Pautas:  
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- Alterações dos Incentivos Aprimora CRAS e CREA e do Incentivo IV - Erro das 
planilhas do Incentivo Aprimora CRAS e CREAS apresentadas no dia 11 de 
setembro de 2019.  
A técnica da DAS/SEJUF e membro titular da CIB/PR, Renata M. dos Santos informou 
que no dia 11 de setembro de 2019 foi apresentado uma planilha no CEAS/PR com 03 
erros que foram corrigidos posteriormente. Onde se reduziu 150 mil do valor total 
apresentado em 11/09. Havia um lançamento a mais em Cascavel, Telêmaco Borba e 

Irati, reduzindo 50.000, 00 de cada um. Assim, considerando as alterações realizadas 
pelo CEAS/PR na Deliberação 067/2019, a Resolução 009/2019- CIB/PR também 
deverá ser ajustada. Ajuste pactuado.  
 
 
- Estudo/ Territórios da Juventude:  
Apresentação: Estudo/ Territórios da Juventude: 
O Coordenador Suplente da CIB/PR e Diretor do Departamento de Assistência Social – 
DAS/SEJUF, Tadeu Átila Mendes, iniciou a apresentação ressaltando que a pauta 
referente aos Territórios da Juventude está sendo discutido no CEAS/PR, e no momento a 
apresentação na CIB/PR se faz necessária para que a comissão tome ciência e participe 
das discussões quanto a realização do estudo realizado, que permitirá a viabilização dos 
critérios na escolha dos municípios.  Em seguida, a técnica da DAS/SEJUF e membro 
titular da CIB/PR, Renata M. dos Santos, a fim de contextualizar o assunto, fez um breve 
histórico sobre a aprovação do Território da Juventude, que foi aprovado em 2003, por 
meio da Deliberação 061/2013 do Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS/PR. 
O mesmo propõe a construção de espaços de convivência e referência para a população 
jovem (de 15 a 29 anos) e suas famílias, oferecendo diversas atividades que busquem a 
inclusão e o pertencimento do jovem nas ações das políticas públicas de saúde, 
educação, assistência social, trabalho, cultura, esporte, lazer, atividade física, qualificação 
profissional, empreendedorismo, inclusão digital, entre outras dentro das políticas públicas 
existentes e realizadas com foco na juventude. A previsão do investimento é de 25 
milhões, aos seguintes municípios elencados na época: Capanema, Coronel Vivida, Assis 
Chateubriand, Medianeira, Carambeí, Imbituva, Arapoti, Goioerê e Santa Helena (com a 
inclusão do município de Tupãssi pela Del. 083/2013 – CEAS/PR). Renata ressaltou, que 
devido a falta da disponibilização orçamentária o projeto na época não foi viabilizado, 
voltando agora para a discussão e análise quanto as reais condições dos municípios 
citados possuírem o Território da Juventude. A análise se faz necessária, em virtude das 
alterações da realidade socioassistencial e da própria evolução da Política de Assistência 
Social. Dessa maneira, em 2019 o processo de implantação e implementação do Território 
da Juventude voltou a ser pautado no CEAS/PR, onde foram aprovados os seguintes 
encaminhamentos: 1)Solicitação aos 10 municípios, com parecer dos CMAS, quanto 
posicionamento sobre a construção dos Territórios da Juventude pelo CEAS; 2) Parecer 
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jurídico quanto a continuidade das obras dos Territórios da Juventude; 3)Suspensão dos 
processos em andamento; 4)Reavaliação dos critérios para seleção dos Territórios da 
Juventude –DAS. No decorrer deste processo, foi proposta a inclusão do atendimento à 
Pessoa Idosa nos Territórios da Juventude, assim foi criada uma comissão que discutiu 
sobre a metodologia do trabalho intergeracional, de acordo com os serviços tipificados, 
para serem apresentados aos municípios elencados. Na consulta aos municípios, registra-
se a desistência do município de Goioerê, Medianeira e Carambeí, e o retorno positivo 
dos municípios de Capanema, Coronel Vivida, Assis Chateubriand, Imbituva, Arapoti, 
Goioerê, Santa Helena e Tupãssi. Visando a intergeracionalidade, foram apresentados os 
seguintes encaminhamentos (a serem apresentado ao CEAS/PR): Mudança de nome 
para PAI – Prédio de Atendimento Intergeracional; Mudança na planta com a previsão de 
cobertura e aquecimento da piscina; Verificar capacidade econômica e de recursos 
humanos dos municípios; Realização de novo estudo para elencar municípios substitutos 
e ampliar a cobertura de atendimento.  Em seguida, complementando a apresentação, o 
técnico Sérgio Aparecido Ignácio do IPARDES, falou da importância da realização desse 
estudo que permitirá o Estado tomar decisões quanto a construção dos Territórios da 
Juventude, analisando os custos X benefícios, pensando na oferta X demanda, além da 
viabilidade do projeto, pois os municípios precisam dar conta de manter a execução dos 
serviços. Sérgio explicou detalhadamente sobre o processo de elaboração do estudo que 
envolveu 172 variáveis socioeconômicas, ressaltando principalmente o processo da 
análise fatorial que evolve os dados da porcentagem da previsão da população de 60 
anos, com destaque para os dados referentes ao Limite Prudencial de Despesas dos 
municípios. Informou também que a seleção dos novos municípios poderá ser realizada a 
partir desses critérios, apresentando a relação final da hierarquização dos municípios. 
Classificação essa, que servirá de base para outros assuntos. 
Abrindo para discussão, os membros da CIB/PR ressaltaram sobre as possíveis variáveis 
que poderiam ser incluídas (o que não alteraria a classificação), sobre a possibilidade de 
selecionar os municípios com base nos critérios desejados conforme o objetivo demanda 
e o público-alvo dos programas/serviços. E da importância de utilizar a estatística sob a 
análise das demandas regionais.  
O presidente do COGEMAS, José Roberto Zanchi, falou da efetividade das ações e que o 
assunto referente aos Territórios da Juventude nunca havia sido pautado na CIB, 
perguntando qual será o encaminhamento.  
Finalizando, Tadeu Átila Mendes (DAS/SEJUF), falou da importância de trazer o estudo 
para discussão, pensando no amadurecimento da ideia e na construção desse novo 
processo de forma coletiva, clara e transparente. E da intenção de não persistir em 
procedimentos que não foram realizados adequadamente em 2013.  Assim, o estudo 
demonstra que os critérios de elegibilidade dos novos municípios serão baseados em 
dados estatísticos e técnicos.  
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- GT Regionalização: 
A equipe do DPSE da DAS/SEJUF informou que na próxima reunião CIB/PR, agendada 
para Dezembro de 2019, será apresentado uma proposta de organização de trabalho com 
objetivo de ampliar as discussões sobre a regionalização de serviços da proteção social 
especial. 
 
 
- XIII Conferência Estadual de Assistência Social: 
A equipe da DAS/SEJUF, informou que o Termo de Referência referente a XIII 
Conferência Estadual de Assistência Social ainda está tramitando no GAS (Grupo 
Administrativo Setorial) para a realização do orçamento das empresas. Após, o mesmo 
será enviado para análise da PGE. Assim, foi aprovado no CEAS/PR uma nova proposta 
e alternativa da data da realização da conferência, para os dias 20 e 21/11/2019.  
 
 
- Prazos – Censo SUAS 2019: 
A equipe da Divisão da Gestação do SUAS da SEJUF informou sobre o calendário do 
preenchimento do Censo SUAS de 2019, onde a Gestão e os Conselhos tem até data de 
29 de Novembro de 2019 para realizarem o preenchimento.  
 


