
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB/PR
MEMÓRIA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

Data: 14 de Maio de 2014
Horário: 13h30 as 17h30

Participantes

Membros:

SEDS COGEMAS

Gladys Tortato Ana Lúcia Xavier - Andirá

Tatiana Possa Marcia Regina da Silva Souza - Apucarana

Leandro Nunes Meller José Roberto Zanchi – Fazenda Rio Grande

Letícia Reis

Nircélio Zabot

Elenice Malzoni

Membros da Secretaria Executiva:

Helena Navarro Gimenez– Secretária Executiva CIB/PR

Darcy Gris – Membro COGEMAS

Vívia Aparecida da Silva Ogg – Membro COGEMAS

Pauta:

1. Aprovação da pauta da reunião.
2. Aprovação da memória da reunião ordinária da CIB do dia 11/02/14.
3. Informes da Secretaria Executiva da CIB/PR.
4. Planos de Providências Habilitação.
5. Ações 2014 e 2015 do Plano Estadual de Assistência Social.
6. CapacitaSUAS,Cofinanciamento 2012.
7. Proteção Social Especial.
8. Panorama PMAS 2014.
9. Cronograma processo metas de desenvolvimento CRAS 2012;
10.  Relato  da  visita  de  monitoramento  no  município  de  Foz  do  Iguaçu  e  Ofício  n°1179/2014  – 
Gabinete/SMAS/PMFI sobre a denúncia referente ao remanejamento de profissionais (trabalhadores do 
SUAS);
11. Relato das Câmaras Técnicas de Regionalização e Reordenamento.
12. INFORMES GERAIS:
12.1 Dia D: Dia de Inclusão Social e Profissional das Pessoas com deficiência e dos beneficiários do INSS 
reabilitados (30 de Maio).
12.2  Oficina  de  Inclusão  Produtiva:  desafios  operacionais  do  Pronatec,  implementação  das  ações  do 
ACESSUAS Trabalho e BPC Trabalho, (20 e 21 de Maio).
12.3 Adesão ao Pronatec Viver Sem Limites.
12.4 Retorno sobre a transferência de renda estadual às famílias - Renda Família Paranaense.
12.5 Construção de CRAS e CREAS em parceria com a COHAPAR;
12.6 Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SISC;
12.7 Proposta de cofinanciamento de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV com 
recursos dosuperávit 2014 do FIA-CEDCA/PR;
12.8 Adesão dos municípios ao Programa BPC na Escola;
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12.9 Edital 15/2013 - Construção de CRAS - Expansão 2014; 
12.10 Informes CEAS/PR:
12.10.1 Denúncia sobre o funcionamento do CMAS de Ponta Grossa.
12.10.2 Reunião Ampliada do CEAS/PR, no dia 06/06 em Curitiba – PR.

O Coordenador Suplente da CIB, Leandro Nunes Meller, desejou boas vindas a todos os presentes na 

reunião,  em nome da Secretária  de Estado da  Família  e  Desenvolvimento Social  e Coordenadora da 

CIB/PR, Fernanda Bernardi Vieira Richa.

Na sequência, o Presidente do COEGEMAS/PR, deu boas vindas aos gestores municipais e aproveitou ao 

ensejo para agradecer o apoio do Gestores e da Gestão Estadual pela cadeira conquistada no CONGEMAS, 

na posição de 2° Secretário. Ele também informou que a próxima reunião descentralizada do COEGEMAS 

será realizada no dia 27 de maio de 2014, no municípios de Maria Helena.

1. Apresentação da Pauta da reunião:

A Coordendadora do Programa Família Paranaense, Letícia Reis, solicitou inversão de pauta do ponto 12.4 

do Informes Gerais para a pauta de Pactuação da CIB; a coordenadora da Gestão do SUAS, Tatiana Possa, 

solicitou  inclusão  de  um  Informe  sobre  o  Núcleo  Estadual  de  Educação  Permanente  do  SUAS.  Na 

sequência, a Pauta foi submetida à apreciação e foi aprovada pelo membros da CIB/PR.

2. Aprovação da memória da reunião ordinária da CIB do dia 11/02/14:

A memória da reunião ordinária da CIB/PR do dia 11/02/14 foi submetida à apreciação e foi aprovada 

pelos membros.

3. Informes da Secretaria Executiva da CIB/PR:

A Secretária Executiva da CIB/PR, Helena Navarro Gimenez, informou que a representante do COEGEMAS 

do município de Maria Helena na CIB, Mariangela Broch, não pode comparecer na reunião da Comissão, 

por  motivos  de  saúde.  A  representante  do  município  de  Curitiba,  Juciméri  Isolda  Silveira,  também 

justificou ausência na reunião, por conta de compromissos profissionais.  Marcia Mazzarotto, justificou 

asuência por estar participando da reunião da CIT em Brasília – DF.

4. Planos 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. 

Lembrou os membros da CIB/PR dos encaminhamentos realizados na última reunião, e informou que, 
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mesmo fora do prazo estipulado pela CIB para resposta dos municípios, todos se posicionaram em relação 

às pendências do Plano de Providências.

O município  de  Tunas  do  Paraná encaminhou documentações referentes  ao Balancete  do  Fundo e  o 

Decreto  Municipal  que  nomeia  os  conselheiros  ao  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do 

Adolescente; em análise à documentação, a Secretaria  Executiva da CIB considera como superada a 

pendência  em  relação  à  nomeação  dos  conselheiros,  no  entanto,  o  Balancete  ainda  necessita  de 

adequações.

Com exceção do município de Rosário do Ivaí que solicitou 45 dias para encaminhar o Balancete do 

Fundo, todos os outros municípios citados acima encaminharam o referido documento, no entanto, ainda 

necessitam de adequações no Balancete.

A CIB/PR pactua pela readequação do Plano de Apoio do Estado aos municípios, incluindo o 

apoio do Grupo Financeiro Setorial da SEDS, visando o acompanhamento técnico direto junto 

ao Setor contábil de cada município. Os municípios serão convocados para reunião junto ao 

Grupo Financeiro da SEDS, a ser realizada no dia 10 de Junho de 2014 e terão o prazo até o 

final de agosto para adequar os Balancetes.

5. Retorno sobre a transferência de renda estadual às famílias - Renda Família Paranaense:

A Coordenadora da Unidade Técnica do Programa Família Paranaense, com auxílio técnico do IPARDES, 

relatou que o Governo Federal aumentará em 10% o valor repassado às famílias inscritas no Programa 

Bolsa Família, a partir de junho de 2014. Assim, considerando o Acordo de Cooperação realizado entre 

Governo do Estado do Paraná e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS visando a 

integração do Renda Família Paranaense e o Programa Bolsa Família, o Estado do Paraná também deverá 

realizar a elevação do Benefício, passando a vigorar a linha de extrema pobreza no Estado para R$ 87,00, 

ao invés de R$80,00 praticado atualmente. O acréscimo financeiro do Renda Família Paranaense, será 

concedido  inicialmente  às  famílias  já  inscritas  no  Programa  (95.353  famílias),  para  depois, 

gradativamente, incorporar as demais famílias. A Unidade Técnica do Programa aguarda parecer jurídico 

sobre quando o repasse poderá ser repassado, por conta do período eleitoral, todavia, estima-se que tal 

complementação poderá ser feita entre junho e julho de 2014.Para o referido aumento, estima-se um 

acréscimo no  valor  investido  pelo  Estado,  em torno  de  R$300.000,00 para  atender  à totalidade das 

famílias  elegíveis.  A  UTPFP  ressalta  que  esta  expansão  de  investimentos  está  condicionado  à 

disponibilidade orçamentária e financeira do Estado.

A CIB/PR pactua o acréscimo financeiro do Renda Família Paranaense às 95.353 famílias do 
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Estado do Paraná inscritas no Programa.

6. Ações 2014 e 2015 do Plano Estadual de Assistência Social:

A Coordenadora da Gestão do SUAS, Tatiana Possa, informou que as Ações 2014-20145 do Plano serão 

apresentadas na próxima reunião da CIB, já que as ações podem ser alteradas se a Comissão pactuar os 

encaminhamentos a  serem apresentados  pela  Coordenação  de  Proteção  Social  Especial,  referente  ao 

Plano Estadual de Reordenamento e Regionalização.

A CIB/PR pactua pela apresentação das Ações do Plano na próxima reunião da CIB/PR.

7. CapacitaSUAS,Cofinanciamento 2012:

Tatiana Possa, coordenadora da Gestão do SUAS, informa que os Escritórios Regionais da SEDS já estão 

recebendo  as  programações  dos  dois  cursos  ofertados  pelo  Programa  Nacional  de  Capacitação  - 

CAPACITASUAS, os quais iniciarão em 28 de julho de 2014. A Coordenadora pede a mobilização junto aos 

gestores municipais, para que eles liberem e garantam o deslocamento dos seus servidores até o local de 

realização das Capacitações.

8. Proteção Social Especial:

A Coordenadora  da  Proteção  Social  Especial,  Elenice  Malzoni,  apresentou  novas  ações  do  Estado  do 

Paraná na Proteção Social Especial, sendo elas:

8.1) Convênios da SEDS com Entidades de Acolhimento e de atendimento à pessoa com deficiência.  A 

Coordenadora  relatou  sobre  esses  convênios  que  a  SEDS  possui  com as  respectivas  Entidades  que 

prestam os referidos Serviços no município de Curitiba em atendimento aos municípios que não possuem 

rede e demanda suficiente para implantação do serviço, encaminhando para o Estado. Considerando o 

longo período sem correção dos valores repassados à APAE e o Pequeno Cotolengo, solicitaram ajustes na 

perspectiva do reordenamento dos Serviços de acolhimento institucional às pessoas com deficiência, e em 

decorrência da defasagem na correção desses valores, propõe-se o ajuste de 55% em relação aos valores 

atuais praticados.

A  CIB/PR  pactua  a  solicitação  de  acréscimo  financeiro  às  Entidades  APAE  e  Pequeno 

Cotolengo.

8.2)  Cofinanciamento  Estadual  para  o  Serviço  Especializado  para  Pessoas  em  Situação  de  Rua:A 

Coordenadora da PSE, Elenice  Malzoni,  e Marcela  Evangelista  do Grupo Financeiro  Setorial  da SEDS, 
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apresentaram a minuta de Resolução/Deliberação sobre o Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS II 

destinado  aos  Centros  Pop  de  19  municípios  que  ofertam o  referido  Serviço,  na  proporção  de  50% 

correspondentes ao cofinanciamento federal.

A minuta de Resolução/Deliberação foi pactuada pela CIB/PR.

8.3) Regionalização dos Serviços de Média Complexidade: A Coordenadora da PSE, Elenice Malzoni, e 

Marcela  Evangelista  do  Grupo  Financeiro  Setorial  da  SEDS,  apresentaram  a  minuta  de 

Resolução/Deliberação  sobre  o  Piso  Paranaense  de  Assistência  Social  –  PPAS  III  destinado  ao 

cofinanciamento  da  Proteção  Social  Especial  de  Média  Complexidade,  no  Serviço  de  Proteção  e 

Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI,sendo que  poderão ser beneficiados com o 

Piso  Paranaense de Assistência  Social  – PPAS III  –  Regionalização,  os municípios  que atenderem os 

critérios de priorização, que elaborarem o Plano de Ação e assinarem o Termo de Adesão, instrumento 

jurídico onde o município assume a responsabilidade de execução dos recursos de acordo com o disposto 

na Resolução/Deliberação.

A  CIB/PR  pactua  o  cofinanciamento  para  a  Regionalização  dos  Serviços  de  Média 
Complexidade.

8.4) Reordenamento do Acolhimento Institucional: A Coordenadora da PSE, Elenice Malzoni, e Marcela 

Evangelista do Grupo Financeiro Setorial da SEDS, apresentaram a minuta de Resolução/Deliberação que 

dispõe sobre o Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS IV - cofinanciamento estadual da Proteção 

Social Especial de Alta Complexidade, no Serviço de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens de 

até vinte e um anos, que se refere a 50% do valor do cofinanciamento federal. A coordenadora afirma 

que, independentemente do cofinanciamento federal ou estadual, todos os municípios devem apresentar o 

Plano de Acolhimento Institucional até de Outubro de 2014 e efetivá-lo até 2017. Para isso, a SEDS, 

através dos Escritórios Regionais, elaborarão junto aos municípios uma agenda de trabalho visando o 

respaldo técnico necessário para a construção do Plano.

A CIB/PR pactua o cofinanciamento estadual para o Serviço de Acolhimento.

8.5) Planos de Ações:

A Coordenadora do Grupo Financeiro Setorial da SEDS, Marcela Evangelista, apresentou os anexos das 

Deliberações referentes aos Planos de Ações dos Pisos Paranaenses de Assistência Social II, III e IV, que 

deverão ser preenchidos pelos municípios.

A CIB/PR pactua os modelos de Planos de Ações apresentados.
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8.6) Plano de Atendimento Socioeducativo em meio aberto:

A  Coordenadora  da  PSE,  Elenice  Malzoni,  informou  que,  de  acordo  com a  Lei  do  Sinase,  todos  os 

municípios deverão elaborar o Plano de Atendimento Socioeducativo em meio aberto até novembro de 

2014; por isso, foi realizada uma parceria junto à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SETI e 

Universidades  Estaduais  para  apoio  e  orientação  aos  municípios.  A  Coordenação  de  Proteção  Social 

Especial da SEDS, através dos Escritórios Regionais,  também permanece à disposição dos municípios 

para auxiliar neste processo de construção do Plano.

8.7) Dia Nacional  do Combate  ao Abuso e  à Exploração Sexual  de Crianças  e  Adolescentes:  Elenice 

Malzoni fez menção ao Dia 18 de maio de 2014 -  Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes, as ações que a SEDS está articulando para este Dia, e mobilização 

pelos  Escritórios  Regionais,  bem  como  a  potencialização  através  do  Comitê  da  Copa.  Ela  também 

ressaltou a importância da mobilização dos gestores municipais para o referido Evento.

9) Panorama PMAS 2014:

      A Coordenadora da Gestão do SUAS da SEDS, Tatiana Possa, relatou que dos 399 municípios paranaenses, 

apenas 9 (Adrianópolis, Anahy, Angulo, Carambeí, Itambé, Marialva, Pinhalão, Santa Tereza do Oeste e 

Truvo) não encaminharam o Plano Municipal de Assistência Social – PMAS. Lembrando que o Sistema da 

SEDS disponível para anexar os Planos Municipais e Resolução do CMAS, encerrou no dia 25 de abril de 

2014, e os municípios tiveram mais de 3 meses para a elaboração dos Planos.

     A CIB/PR pactou pelo encaminhamento de ofício aos Prefeitos, Gestores e Conselhos Municipais 

dos 9 municípios, solicitando a elaboração do PMAS no prazo de 20 dias após o recebimento do 

Ofício. Deverá ser ressaltado ao município que a não elaboração do Plano fere o Art. 30 da Lei 

Orgânica de Assistência Social – LOAS. O Sistema será reaberto para a inserção dos Planos dos 

municípios que encaminharam via e-mail, bem como para os nove municípios que ainda não 

enviaram.

10) Cronograma processo metas de desenvolvimento Metas CRAS 2012:

     A Coordenadora da Proteção Social Básica – CPSB, Gladys Tortato, relatou que, tendo em vista a Resolução 

n°021/2013 da CIT, aguarda-se uma Orientação Técnica do MDS sobre os procedimentos que deverão ser 

aplicados aos municípios que ainda cumpriram as Metas CRAS, conforme Resolução n°5 da CIT. Assim, o 
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cronograma das metas CRAS pactuado pela CIB em dezembro de 2013 permanece suspenso, aguardando 

pronunciamento do MDS.

   Pactou-se  pelo  encaminhamento  de  ofício  à  CIT  solicitando  orientações  sobre  a  possívels 

suspensão do Plano de Providências Metas CRAS 2012.

11) Relato da visita de monitoramento no município de Foz do Iguaçu e Ofício n°1179/2014 – 

Gabinete/SMAS/PMFI  sobre  a  denúncia  referente  ao  remanejamento  de  profissionais 

(trabalhadores do SUAS):

A Secretária Executiva da CIB, fez a leitura do ofício n°1179/2014 encaminhado pela Gestora Municipal 

com as justificativas pelo remanejamento de profissionais do SUAS realizado pelo município. Em seguida, 

Gladys Tortato e Marcelo Evangelista, fizeram o relato da visita de monitoramento, sendo que a conclusão 

foi que o município não possui condições atuais para resolver a curto prazo as situações de irregularidades 

quanto a deficiência de pessoal apontadas nos equipamentos de Proteção Social Básica e Proteção Social 

Especial.  Para  isso,  foram  demandados  alguns  encaminhamentos  visando  sanar  os  problemas  do 

município.

A equipe da gestão municipal de Foz do Iguaçu esteve presente neste momento de debate, e colocaram 

que o atual  prefeito do município está sensibilizado quanto às adequações urgentes que o município 

precisa providenciar, principalmente, em relação à realização de concurso público. A Gestora, Técnica e 

Procuradora de Foz do Iguaçu ainda ressaltaram a importância deste monitoramento e que, na medida do 

possível, todas as providências serão tomadas para sanar as dificuldades enfretadas, sendo muitas delas, 

tiveram origens antes desta Gestão.

A CIB/PR pactua pela continuidade do monitoramento direto, através do Escritório Regional, 

ao município de Foz do Iguaçu em conjunto com o CMAS.

12) Relato das Câmaras Técnicas de Regionalização e Reordenamento.

As reuniões das Câmaras foram realizadas no dia 14/05/14 pela manhã, na SEDS. Os relatos das câmaras 

foram contemplados na pauta da Proteção Social Especial.

13) Núcleo Estadual de Educação Permanente do SUAS

A Coordenadora da Gestão do SUAS, Tatiana Possa, informou os membros da CIB/PR sobre a necessidade 

da publicação de um Decreto Governamental para instituir o Núcleo Estadual de Educação Permanente do 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS; ela solicitou aprovação da CIB para a inclusão de membros 

na composição do referido Núcleo.
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A  CIB/PR  pactua  a  inclusão  de  membros  no  Núcleo  de  Educação  Permanente  do  SUAS, 

indicando o José Roberto Zanchi (membro COEGEMAS) e um representante do órgão gestor 

estadual.

Informes Gerais:

-  Dia D: Dia de Inclusão Social e Profissional das Pessoas com deficiência e dos beneficiários 

do INSS reabilitados (30 de Maio):

O Coordenador de Renda de Cidadania da SEDS, Nircélio Zabot, orientou que o dia D, será executado no 

dia 29 de Maio, e está sendo mobilizado pelo Ministério do Trabalho. Solicita apoio dos Gestores para 

ações de mobilização para o dia 29 de maio.

- Oficina de Inclusão Produtiva: desafios operacionais do Pronatec, implementação das ações 

do ACESSUAS Trabalho e BPC Trabalho, (20 e 21 de Maio):

 O Coordenador de Renda de Cidadania da SEDS, orientou que a Coordenação promoverá, nos dias 20 e 

21 de Maio, Oficina Estadual com o propósito de disseminar informações sobre a operacionalização do 

Programa e dos focos  de atuação  dos programas de  inclusão produtiva  com e inscrições do público 

prioritário da Assistência Social.

- Adesão ao Pronatec Viver Sem Limites:

A  agenda  de  trabalho  da  Coordenação  de  Renda  de  Cidadania  da  SEDS  prevê  a  disseminação  de 

informações sobre o programa BPC Trabalho, Viver Sem Limites  e assessorar o desenvolvimento dos 

programas em parceria com demais políticas envolvidas.  

- Construção de CRAS e CREAS em parceria com a COHAPAR:

A Coordenação de Proteção Social Básica da SEDS, orientou que nos conjuntos habitacionais do Programa 

Minha Casa Minha Vida, financiados pelo FAR/FOMENTO, devem ser construídos equipamentos públicos 

sociais. A SEDS está consultando os municípios que possuem esses conjuntos sobre o possível interesse 

na construção, em parceira com a COHAPAR, de equipamentos da Política de Assistência Social nesses 

espaços.

- Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SISC:

O Sistema foi aberto aos municípios que reordenaram o referido Serviço no ano de 2013. Foi alertado pela 

Coordenação  de  Proteção  Social  Básica  que  alguns  municípios  estão  com dificuldades  em acessar  o 

Sistema, sendo que 87.000 usuários do Paraná ainda necessitam ser cadastrados. A CIT, irá discutir a 

possível prorrogação de prazo para preenchimento do Sistema, em reunião do dia 15/05/14.

- Proposta de cofinanciamento de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV 

com recursos dosuperávit 2014 do FIA-CEDCA/PR:
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COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB/PR
MEMÓRIA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

Data: 14 de Maio de 2014
Horário: 13h30 as 17h30
Uma Comissão do CEDCA, em parceria com a CPSB/SEDS, está elaborando uma proposta de Deliberação 

para  cofinanciamento  de  serviços  de  convivência.  Assim  que  a  Deliberação  for  aprovada,  ela  será 

amplamente divulgada.

- Adesão dos municípios ao Programa BPC na Escola:

A CPSB informou que 101 municípios do Paraná fizeram a adesão e 190 ainda não aderiram. No segundo 

semestre, será realizado um Seminário, a ser organizado pelo Governo Federal.

- Edital 15/2013 - Construção de CRAS - Expansão 2014:

A CPSB  informou que foram recebidos 163 solicitações de municípios, sendo que 112 municípios foram 

habilitados para a construção de CRAS/2014.

Informes CEAS/PR:

- Denúncia sobre o funcionamento do CMAS de Ponta Grossa:

A Secretária  Executiva da CIB/PR e do CEAS/PR, Helena Navarro Gimenez,  informou que os antigos 

conselheiros  da  sociedade  civil  do  CMAS de  Ponta  Grossa  encaminharm denúncia  ao  CEAS  sobre  o 

processo de chamamento de eleição,  pelo  Prefeito Municipal  de Ponta Grossa,  da Sociedade Civil  do 

referido Conselho Municipal. O CEAS/PR está analisando a denúncia, a qual tem provocado grande debate 

e mobilização no município.

- Reunião Ampliada do CEAS/PR, no dia 06/06 em Curitiba – PR:

A Secretária Executiva da CIB/PR e do CEAS/PR, Helena Navarro Gimenez, informou que o CEAS/PR 

realizará reunião ampliada no dia 06 de Junho de 2014, no Auditório Potty Lazzarotto do Museu Oscar  

Niemeyer.  O  debate  central  dessa  reunião  será  sobre  o  funcionamento  dos  Conselhos  Municipais  de 

Assistência  Social  e  apresentação das  principais  atividades realizadas  pelo  CEAS/PR durante o biênio 

2012-2014. As inscrições para participação da reunião poderão ser feitas nos Escritórios Regionais da 

SEDS.
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