
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB/PR
MEMÓRIA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Data: 15 de Agosto de 2014
Horário: 13h30 as 17h30

Participantes

Membros:

SEDS COGEMAS

Gladys Tortato Mariangela Broch da Costa – Maria Helena

Ricardo Michelli Claudia Peluso - Morretes

Tatiana Possa José Roberto Zanchi – Fazenda Rio Grande

Hamilton Kovalski

Leandro Nunes Meller Marcia Oleskovicz Fruet - Curitiba

Alzenir de Fátima Santos

Marcia Mazzatotto Jucimeri Isolda Siilveira - Curitiba

Nircélio Zabot

Elenice Malzoni

Membros da Secretaria Executiva:

Helena Navarro Gimenez– Secretária Executiva CIB/PR

Darcy Gris – Membro COGEMAS

Rosane Maciel – Membro SEDS

Representante do CEAS/PR:

José Araújo da Silva

Pauta:
1. Aprovação da pauta da reunião;
2. Aprovação da memória da reunião ordinária da CIB/PR do dia  15/07/14;
3. Informes da Secretaria Executiva da CIB/PR;
4. Proposta para pactuação do Plano de Ação do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS para LOA 
2015;
5. Informes:
5.1: Informes CIT e COGEMAS.

Leandro  Nunes  Meller,  Coordenador  Suplente  da  CIB/PR,  deu abertura  à  reunião  extraordinária  da 

CIB/PR,  informando sobre a  mudança da Coordenadora da  CIB/PR para  a  Sra.  Maristela  Marchioro 

Chudzy, bem como sobre os novos membros (Marcia Mazzarotto, Hamilton Kovalski e Ricardo Michelli) e 

representantes  na  Secretaria  Executiva  da  CIB  (Rosane  Maciel).  O  Coordenador  Suplente  também 

apresentou o nome do representante do Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS/PR na CIB/PR, 

José  Araújo  –  Pastoral  da  Pessoa  Idosa,  do  segmento  dos  usuários.  O  representante  do  CEAS/PR 

aproveitou a oportunidade para desejar as boas vindas, falando um pouco sobre a sua antiga participação 

na Comissão Intergestores Tripartite – CIT enquanto conselheiro nacional da assistência social.

José Roberto Zanchi, presidente do COGEMAS/PR, também saudou a todos os presentes.
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1) Aprovação da Pauta da reunião:

A Pauta foi aprovada pelos membros.

2) Aprovação da memória da reunião ordinária da CIB/PR do dia  15/07/14;

A memória da reunião ordinária da CIB/PR do dia 15/07/14 foi aprovada pelos membros da CIB/PR.

3) Informes da Secretaria Executiva da CIB/PR:

A Secretária Executiva da CIB/PR, Helena Navarro Gimenez, informou sobre a justificativa de ausência 

da  representante  do  município  de  Andirá  e  membro  da  CIB/PR,  Ana  Lúcia  Xavier,  por  conta  de 

compromissos profissionais no seu município.

4) Proposta para pactuação do Plano de Ação do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS 

para LOA 2015:

A Coordenadora do Grupo Financeiro Setorial da SEDS – GFS/SEDS, Marcela Evangelista, apresentou a 

proposta orçamentária do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS/PR para o exercício de 2015. A 

coordenadora apresentou cada Fonte, bem como a origem dos recursos que compõem o Fundo, e deixou 

claro que a proposta orçamentária ainda poderá sofrer alterações pela Secretaria de Estado da Fazenda - 

SEFA.  Após  o  envio  do  Teto  orçamentário  pela  SEFA,  o  GFS  adequará  a  proposta  orçamentária 

apresentada de acordo com a nova disponibilização de recursos.

No que se refere à construção dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, a Coordenadora 

do  GFS esclareceu que  os  recursos  federais  para  a  Construção  do  referido  equipamento  não  estão 

contemplados na proposta de recursos estaduais do FEAS/PR.

Após questionamentos das Gestoras do município de Curitiba, a coordenadora da CPSE, Elenice Malzoni, 

informou  sobre as Unidades Regionalizadas, para atendimento de crianças, adolescentes e jovens – 0 a 

21 anos, esclarecendo conforme solicitado, a proposta de reforma das unidades, antigas Casas Lares da 

ACRIDAS, que não se tratava de reformas na instituição, em Curitiba, mas nas unidades do estado que 

foram  anteriormente  disponibilizadas  pela  ACRIDAS.  As  demais  propostas  de  regionalização, 

modalidades  e  regiões  serão  apontadas  posteriormente,  após  conclusão  dos  estudos.  A  Gestora  do 

município de Curitiba, Marcia Fruet, ainda questionou sobre a proposta de recursos para atendimento 

das  situações  de  emergência  e  socorro  nos  municípios.  A  Coordenadora do  GFS esclareceu que  na 

proposta  orçamentária  é  sempre  inserido  um  valor  mínimo,  apenas  para  dar  abertura  à  dotação 

orçamentária, até porque não tem como prever a quantidade de recursos que serão necessários para o 
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repasse aos municípios.  Assim, quando houver a demanda,  o  CEAS delibera pela suplementação do 

orçamento.  

A  representante  suplente  município  de  Curitiba,  Juciméri  Silveira,  colocou  mais  uma  vez  a  sua 

preocupação com a lógica do serviço regional que está sendo implementado e cita duas alternativas 

previstas na proposta de regionalização, Resolução do CNAS n°31, de 31 de outubro de 2013, a primeira 

possibilidade é disponibilizar a equipe estadual nos municípios (que possuam estrutura adequada para 

atender os municípios mais próximos) onde o Serviço Regionalizado será implementado, ou organiza o 

município  que  tem  mais  estrutura,  aporta  o  financiamento,  dá  supervisão  através  dos  Escritórios 

Regionais, constrói o fluxo de atendimento junto com o Sistema de Justiça e organiza esse atendimento 

de modo regionalizado; caso contrário, estará sendo utilizada a lógica do PAEFI e não da Regionalização.

Dando  continuidade  à  fala  da  Juciméri,  a  Coordenadora  da  CPSE,  Elenice  Malzoni,  apontou  que 

inicialmente obtivemos o mesmo  entendimento da representante de Curitiba. O MDS, orientou todo o 

processo no Estado do PR, e com isso e a luz da Resolução n° 31, concluímos estudo e apontou-se pelo 

desenho da oferta do PAEFI  em CREAS municipal, cabendo o município, a gestão, a coordenação e a 

execução direta do PAEFI, a ao Estado, a organização, o cofinanciamento da oferta regionalizada e o 

apoio técnico. Dessa forma, mediante as dúvidas apresentadas  a CPSE realizará um novo contato com a 

Diretoria de Proteção Social Especial do MDS, e posteriormente, esse assunto retornará para à CIB para 

discussão e possível pactuação.

A representante do município de Curitiba, membro suplente da CIB/PR, Juciméri Silveira, apresentou 

ainda  a  sua  dúvida  referente  ao  recurso  mínimo  do  Estado  que  está  sendo  disponibilizado  para  a 

realização  das  Capacitações.  Tatiana  Possa,  coordenadora  da  Gestão  do  SUAS,  esclareceu   que  os 

recursos  estão  disponibilizados  na  Fonte  257 FEAS/DETRAN/PR e  que  as  ações  de  capacitações  do 

Estado  também  envolvem  às  Supervisões  Técnicas  e  Assessorias  aos  Escritórios  Regionais.  A 

representante de Curitiba discordou que as ações de Assessoramento Técnico junto às Equipes regionais 

da  SEDS  sejam  consideradas  atividades  de  capacitações,  como  também  discordou  que  a  Fonte  do 

DETRAN seja Fonte de recursos exclusivos do Estado. 

O representante do CEAS/PR, José Araújo,  questionou sobre a execução dos Benefícios Eventuais no 

Estado. Marcela Evangelista orientou que os Benefícios Eventuais estão sendo garantidos aos municípios 

contemplados  no  Piso  Paranaense  de  Assistência  Social  I,  e  para  os  100  municípios  prioritários  do 

Programa Família Paranaense. Não há previsão orçamentária para expandir os Benefícios Eventuais para 

os 399 municípios no ano de 2015.

Após  dúvidas  e  esclarecimentos  sobre  os  Objetivos  e  as  Ações,  a  proposta  orçamentária  foi 

submetida à apreciação e foi pactuada pelos membros.
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• O  Coordenador  Suplente  da  CIB/PR  ainda  submeteu  à  apreciação  e  pactuação  da  CIB/PR  a 

possível alteração de data da próxima reunião, já que seria realizada muito próxima desta data, no 

dia 26/08. Os membros da CIB/PR pactuaram pela alteração de data da reunião ordinária, 

a ser realizada no dia 09 de setembro de 2014.

5) Informes:

5.1) Informes CIT e COGEMAS:

No  que  se  refere  aos  Informes  da  CIT,  Marcia  Mazzarotto,  informou  que  já  repassou  os  materiais 

referentes à última reunião da CIT, no entanto, ainda reforçou que na última reunião foi discutido sobre a 

regulamentação dos Benefícios Eventuais. Ela salientou que os Benefícios Eventuais está em discussão 

da CIT e que nesta reunião foram sugeridos dois encaminhamentos, os quais retornarão para a pauta, 

quais sejam: Cofinanciamento do Governo Federal para os Benefícios Eventuais e Orientar os municípios 

para adequação da legislação municipal referente aos Benefícios Eventuais, de acordo com as normativas 

do SUAS, foi apresentado diagnóstico  dos resultados dos Censos. Ainda na reunião da CIT, foi discutido 

sobre  a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as mulheres (A Coordenadora da CIT 

informou que foi constituído um grupo interministerial para discussão sobre essa Política) e ainda relatou 

sobre os Saldos Financeiros referente ao repasse de recursos do Governo Federal que é efetuado em 3 

ocasiões  durante  o  ano:  janeiro,  julho  e  outubro.  O  Fundo  Nacional  apresentará  relatórios  e  serão 

realizadas capacitações direcionadas aos municípios – manual passo a passo. Ainda relataram sobre a 

última reunião descentralizada no COGEMAS em Pitanga, e que a próxima será realizada em Ivaiporã no 

dia 02/09/14.

Marcia Fruet, relatou sobre a sua participação na última reunião do CONGEMAS em que foi discutido o 

Planejamento estratégico do Colegiado  Nacional  –  ações 2014 e  2015,  a  relação  com o Sistema de 

Justiça, bem como a participação dos Entes Federados no Pacto Federativo com a responsabilidade de 

cofinanciamento do SUAS nas 3 esferas de Governo, a importância da aproximação da Assistência Social 

junto ao Poder legislativo através das Frentes Parlamentares e sobre o possível evento a ser realizado no 

mês de dezembro/2014 em comemoração aos 21 anos da LOAS e 10 anos da PNAS.
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