
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB/PR
MEMÓRIA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

Data: 11 de Fevereiro de 2014.
Horário: 13h30 as 17h30.

Participantes

Membros:

SEDS COGEMAS

Gladys Tortato Maria Cristina de Oliveira Rodrigues Hamera

Tatiana Possa Marcia Regina da Silva Souza - Apucarana

Leandro Nunes Meller Marcia Fruet - Curitiba

Letícia Reis Jucimeri Isolda Silveira - Curitiba

Nircélio Zabot Mariangela Broch da Costa – Maria Helena

Elenice Malzoni

Membros da Secretaria Executiva:

Helena Navarro Gimenez– Secretária Executiva CIB/PR

Marcia Mazzarotto – Membro COGEMAS

Pauta:

1. Aprovação da pauta da reunião;
2. Aprovação da memória da reunião ordinária da CIB do dia 03/12/13;
3. Informes da Secretaria Executiva da CIB/PR;
4. Planos de Providências Habilitação;
5. Revisão do Pacto de Aprimoramento de Gestão do Estado;
6. Plano Estadual de Assistência Social;
7. Relatório elaborado pelos profissionais do SUAS do município de Foz do Iguaçu, apontando deficiências no quadro  
próprio do referido município.
8. Relato das Câmaras Técnicas de Regionalização e Reordenamento.
9. INFORMES GERAIS:
9.1 Informes COGEMAS/PR;
9.2 Reordenamento do Acolhimento Institucional – PCD;
9.3 Residências Inclusivas municipal: Panorama dos Planos de Reordenamento;
9.4 Residência Inclusiva Estadual; 
9.5 Crescer em Família: Panorama da última Deliberação n°156/2013/CEDCA.

 A reunião ordinária da CIB/PR realizada no dia 11/02/2014 iniciou as 13h30 com abertura oficial do 

coordenador suplente da referida Instância, Leandro Nunes Meller, desejando boas vindas aos membros 

da CIB e aos demais participantes presentes,  em nome da Secretária da Família e Desenvolvimento 

Social e coordenadora da CIB/PR, Sra. Fernanda Bernardi Vieira Richa

1. Aprovação da Pauta da reunião:

A pauta da reunião foi aprovada com a solicitação de inclusão de Informe pelo Leandro Meller referente 

ao processo eleitoral da sociedade civil do CEAS/PR, e inclusão da Gladys Tortato no que se refere à 

publicação da Resolução n°021/2013 CIT que dispõe sobre as Metas CRAS.
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2. Aprovação da memória da reunião ordinária da CIB/PR do dia 03/12/13:

A memória da reunião ordinária da CIB/PR referente a reunião do dia 03 de dezembro de 2013 foi  

submetida à apreciação e aprovada pelos membros. 

 3. Informes da Secretaria Executiva da CIB/PR:

A Secretária Executiva da CIB/PR informou que a gestora e membro da CIB, Ana Lúcia Xavier, que já 

tinha confirmado presença nesta reunião do Colegiado, justificou ausência devido a problemas de saúde.

4. Plano de Providências Habilitação:

A Secretária Executiva da CIB/PR apresentou os 5 municípios que ainda estão em Plano de Providências 

Habilitação, sendo eles: Mauá da Serra, Nova Cantu, Tunas do Paraná, Rosário do Ivaí e Sertanópolis.  

Desses, apenas os municípios de Mauá da Serra e Nova Cantu, encaminharam documentações visando 

sanar a pendência relacionada ao Balancete do Fundo Municipal de Assistência Social, no entanto, em 

análise aos referidos documentos, ainda constam pendências a serem resolvidas pelos municípios.

Na sequência, a Secretária Executiva apresentou a Resolução n°018/2013 da CIT, a qual pactua “que os 

municípios contemplados nos critérios de partilha do recurso federal, referente aos serviços de Proteção 

Social  e  Especial,  serão  cofinanciados  independentemente  do  nível  de  gestão  do  SUAS,  que  se 

encontrem, desde que observado o art.30 da LOAS”.

Após discussões referentes à referida normativa e as pendências do Plano de Providências Habilitação, a 

CIB/PR pactua por consultar os municípios acima relacionados quanto aos procedimentos que 

estão sendo adotados, em âmbito municipal, bem como o prazo necessário para conclusão das 

pendências. O município também deverá ser informado sobre as implicações geradas com a 

não observância do art. 30 da LOAS. O prazo para retorno com posicionamento dos municípios 

será de 1 semana após o recebimento do ofício.

5. Revisão do Pacto de Aprimoramento de Gestão do Estado:

A Coordenadora da Gestão do SUAS da SEDS, Tatiana Possa, apresentou a revisão do Pacto conforme 

diretrizes elencadas na Resolução nº016/2013 CIT que dispõe pelas novas prioridades, metas e ações do 

Pacto de Aprimoramento de Gestão e prorroga sua vigência até 2015.

A representante do município de Curitiba, Juciméri Isolda Silveira, propõe a constituição de Comissão do 

Estado  para  estudo  dos  critérios  de  cofinanciamento,  visando  a  qualificação  dos  serviços 

socioassistenciais,  como por  exemplo,  o  estudo  para  a  definição  dos  critérios  que  compõem o  Piso 

Paranaense de Assistência Social. O resultado desse estudo, poderá subsidiar as futuras pactuações da 

CIB/PR. Ela ainda acrescenta que, com exceção das capacitações, não identificou no Pacto as demandas 
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da Metrópole; sendo também necessário maior abrangência em relação ao cofinanciamento estadual. A 

representante  da  SEDS,  Marcia  Mazzarotto,  propõe  a  constituição  da  referida  Comissão  com 

representantes dos municípios e equipe técnica da SEDS.

Após discussões e necessidade de readequação de redação na prioridade VII do Pacto, a CIB/PR 

pactuou o referido documento.

6. Plano Estadual de Assistência Social:

A Coordenadora da Gestão do SUAS, Tatiana Possa, informou que o Plano Estadual de Assistência Social 

será alinhado conforme as diretrizes do Pacto de Aprimoramento de Gestão do Estado e Deliberações da  

IX Conferência Nacional de Assistência Social. Na próxima reunião da CIB/PR, a qual ocorrerá no dia 29 

de abril de 2014, o Plano será submetido à apreciação e possível pactuação pela Comissão.

7. Relatório elaborado pelos profissionais do SUAS do município de Foz do Iguaçu, apontando 

deficiências no quadro próprio do referido município:

A Secretária Executiva da CIB/PR, Helena Gimenez, relatou que os trabalhadores do SUAS do município 

de Foz do Iguaçu encaminharam às instâncias municipais, estaduais e federais de controle e fiscalização 

da política pública de assistência social, o relatório situacional dos serviços de proteção social básica e 

especial de média e alta complexidade do referido município, apontando irregularidades na composição 

do quadro próprio do município. Eles denunciam o remanejamento de profissionais dos equipamentos do 

SUAS para outros equipamentos, destacando a precariedade na composição das equipes nas Unidades de 

atendimento do SUAS, a qual implica diretamente na qualidade do atendimento oferecido ao usuário da 

política.

A representante da SEDS, Marcia Mazzarotto contextualizou que o município de Foz do Iguaçu já foi 

monitorado pelas equipes da gestão estadual e federal da política de assistência social, e que nessa 

ocasião, tiveram os recursos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI bloqueados. Além 

disso,  o  município  apresentava  dificuldades  na  gestão  municipal  da  política  em  tela,  com  os 

equipamentos fora da estrutura padrão exigida pela Norma Operacional Básica - NOB/SUAS.

Juciméri Silveira coloca que, com a inserção do SUAS na Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, são 

cobradas maiores responsabilidades do gestor municipal e que as diretrizes precisam ser cumpridas 

conforme dispõe a regulamentação da política. 

Finalizando,  a  representante  da  SEDS,  Elenice  Malzoni,  sugere  que  a  gestora  municipal  encaminhe 

justificativas e possíveis esclarecimentos referentes à denúncia encaminhada à CIB.

Keity da Cruz, representante do Ministério Público, solicita cópia da denúncia, para acompanhamento e 

fiscalização em Foz do Iguaçu.
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A CIB/PR pactua em apurar o teor da denúncia, a partir de visitas técnicas de monitoramento 

no município,  com a presença de 1(um) membro da Secretaria  Executiva  da CIB/PR,  e  de 

consulta  junto  à  gestora  municipal.  Paralelamente  ao  encaminhamento  proposto,  e  por 

solicitação da representante do Ministério Público, será encaminhado cópia da denúncia ao 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Direitos Constitucionais do Estado do Paraná.

8. Relatos das Câmaras Técnicas:

− Plano Estadual de Regionalização: A Coordenadora da Proteção Social Especial da SEDS, Elenice 

Malzoni, informou que a reunião não foi realizada por falta de quórum dos membros da CIB. Ela 

solicita o comprometimento dos membros que compõem essa Câmara para se fazerem presentes 

na próxima reunião, a qual será realizada no dia 29 de abril de 2014.

− Reordenamentos  dos  Serviços  de  Média  e  Alta  Complexidade:  A  gestora  representante  do 

município de Pato Branco, Maria Cristina de Oliveira, fez  o relato da Câmara Técnica e informou 

que nessa reunião, além da contextualização técnica e legal sobre o processo de acolhimento 

institucional,  o  Núcleo de Gestão da Informação da SEDS apresentou a versão preliminar do 

diagnóstico da rede de acolhimento da criança e adolescente, com base nos dados extraídos do 

Censo SUAS – Unidades de Acolhimento 2012, trazendo como maiores desafios, o reordenamento 

da estrutura física e recursos humanos. Como encaminhamentos dessa reunião, pactou-se por 

convidar  o  Ministério  Público  e  Tribunal  de  Justiça,  além  de  conselheiros  do  CEDCA/PR  e 

representantes  da  Unidade  Técnica  da  Política  da  Criança  e  do  Adolescente  da  SEDS  para 

comporem  a  Câmara;  avançar  no  diagnóstico  da  Rede  de  Acolhimento  Institucional,  com 

implementação de instrumento próprio de coleta de dados; construir estudos para definição do 

valor per capita do acolhimento institucional, considerando a complexidade e o perfil das crianças 

e adolescentes atendidos.

Informes COGEMAS/PR:

Marcia Mazzarotto relatou sobre a primeira reunião descentralizada do COGEMAS realizada em Pinhais 

no  dia  25  de  Fevereiro  de  2014  cujo  tema  de  discussão  foi  o  Sistema  Nacional  de  Atendimento 

Socioeducativo. O próximo encontro será de caráter regionalizado e ocorrerá em Porto Alegre nos dias 

27 e 28/03, sendo ele preparatório para o Encontro Nacional, o qual será realizado em Cuiabá, nos dias 

28, 29 e 30/04.

Marcia também informou que os municípios estão recebendo a anuidade do COGEMAS, a taxa cobrada 

pela anuidade não é obrigatória, no entanto, contribui para o funcionamento do colegiado.
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Reordenamento do Acolhimento Institucional – PCD:

Elenice Malzoni,  coordenadora da CPSE, informou sobre a transferência das 86 pessoas da Pe. João 

Ceconello para outras Entidades de Acolhimento Institucional. A técnica Renata dos Santos, da CPSE, 

colocou que desses acolhidos, foi possível fazer a reintegração familiar de 04 pessoas.

A representante do município de Curitiba, Juciméri Silveira, parabenizou a equipe da Coordenação de 

Proteção Social Especial pelo excelente trabalho que conseguiram desempenhar, e colocou a equipe da 

Fundação de Ação Social de Curitiba à disposição para fortalecer esse debate .

Residência Inclusiva Estadual:

Elenice  Malzoni  informou  que  o  Edital  está  sendo  concluído  para  o  chamamento  de  Entidades 

socioassistenciais para executarem o Serviço de Acolhimento para Pessoas com deficiência, no formato 

Residência Inclusiva, até junho de 2014, visando atender a demanda de 30 pessoas, aproximadamente.

Residências Inclusivas municipal: Panorama dos Planos de Reordenamento:

Elenice  Malzoni  informou  que  2  municípios  (Pato  Branco  e  Londrina)  desistiram  de  implantar  a 

Residência Inclusiva municipal com recursos do Governo Federal e Estadual, sendo que duas Residências 

municipais  já  estão  em  funcionamento.  Ao  todo,  são  16  Residências  Inclusivas  em  processo  de 

implantação  em  7  municípios.  Destaca-se  que  a  SEDS  em  articulação  com  a  COHAPAR  estão 

desenvolvendo  a  planta  arquitetônica,  com possibilidade  de  construção  em municípios  que  irão  ser 

contemplados com projetos habitacionais da COHAPAR.

Crescer em Família: Panorama da última Deliberação n°156/2013/CEDCA:

Elenice Malzoni informou que o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PR 

aprovou 114 processos de Entidades e municípios para a implantação do Programa Crescer em Família. 

Juciméri Silveira ressaltou a importância de que o referido assunto seja discutido em conjunto com o 

Sistema de Justiça, pois não há um Plano de readaptação e encaminhamentos necessários ao adolescente 

após o acolhimento.

Resolução n°021/2013 CIT:

A Coordenadora da Proteção Social Básica da SEDS, Gladys Tortato, informou que o cronograma de 

acompanhamento dos municípios em Metas CRAS, apresentado na última reunião da CIB/PR, deverá ser 

revisto, tendo em vista a Resolução n°21/2013 da CIT que pactua procedimentos e responsabilidades 

para  adequação  do  funcionamento  dos  CRAS,  após  o  término  do  período  instituído  pela  Resolução 

n°05/2010 CIT. Assim, o cronograma será pautado novamente na próxima reunião para apreciação dos 
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membros da CIB/PR.

Eleição da Sociedade Civil Organizada ao CEAS/PR, biênio 2014-2016:

O Coordenador suplente da CIB/PR, Leandro Meller, apresentou aos novos membros da CIB/PR o novo 

formato de eleição dos conselheiros da sociedade civil organizada do CEAS/PR para o biênio 2014-2016. 

Ele salientou que as eleições ocorrerão em duas etapas, sendo a primeira realizada no âmbito dos 23 

Escritórios Regionais da SEDS e no segundo momento nas macroregionais, com os representantes mais 

votados na primeira etapa do processo. Tal processo fortalecerá o controle social, pois possibilitará a 

participação de todos os municípios do Estado do Paraná.
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