
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB/PR
MEMÓRIA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

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

Participantes

Membros:

SEDS COGEMAS

Gladys Tortato Ederson  Amauri Seixas da Silva - Palmeira

Tatiana Possa Marcia Regina da Silva Souza - Apucarana

Leandro Nunes Meller José Roberto Zanchi – Fazenda Rio Grande

Alzenir de Fátima Santos

Nircélio Zabot Jucimeri Isolda Siilveira - Curitiba

Elenice Malzoni

Membros da Secretaria Executiva:

Helena Navarro Gimenez– Secretária Executiva CIB/PR

Darcy Gris – Membro COGEMAS

Vívia Aparecida da Silva Ogg – Membro COGEMAS

Sionara de Paula – Membro SEDS

Pauta:

1. Aprovação da pauta da reunião;
2. Aprovação da memória da reunião ordinária da CIB/PR do dia 14/05/14;
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. Serviço de Acolhimento de Adultos e Famílias;
7. Serviço Regionalizado de Acolhimento de Crianças/Adolescentes/Jovens.
8. INFORMES GERAIS:
8.1 Resolução Ad Referendum n°02/2014 CEAS/PR.
8.2 Aceites:  PAEFI Regionalizado;
8.3 Serviço de Calamidade Pública – Panorama.
8.4 Renovação de Contratos Emergenciais – Acolhimento Institucional.
8.5  Encontro  com  os  Escritórios  Regionais  –  CPSE  (Plano  Municipal  SINASE/Plano  Municipal  SINASE/Plano  de 
Acolhimento.
8.6 Abertura Credenciamento Residência Inclusiva Estadual.
8.7Classificação  dos  municípios  habilitados  para  a  Expansão  de  CRAS  2014;
8.8 Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SISC;
8.9 Apresentação dos dados do CENSO SUAS 2013 - Situação dos CRAS no Estado do Paraná;
8.10 Decreto Estadual 11.346/14;
8.11 Entrega de cartões pactuados Bolsa Família/Renda Familia Paranaense.
8.12 Informes CEAS/PR:
 - Posse dos Conselheiros da Sociedade Civil, biênio 2014-2016, do CEAS/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 
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CIB/PR, Fernanda Bernardi  Vieira  Richa.  Na sequência,  o Presidente do COEGEMAS/PR, José Roberto 

Zanchi, também desejou boas vindas aos gestores municipais e aos demais técnicos da SEDS.

1. Apresentação da Pauta da reunião:

A Pauta da CIB/PR foi  submetida à apreciação e foi  aprovada com uma inclusão referente ao Plano 

Municipal de Assistência Social – PMAS.

2. Aprovação da memória da reunião ordinária da CIB do dia 14/05/14:

A memória da reunião da CIB do dia 14/05/14 foi submetida à apreciação e foi aprovada pelos membros.

3. Informes da Secretaria Executiva da CIB/PR:

A representante do município de Andirá e membro da CIB, Ana Lúcia Xavier, justificou ausência na reunião 

da CIB/PR por conta de compromissos de trabalho.

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, especificamente no 

que se refere à convocação aos municípios para reunião com a Chefe do Grupo Financeiro Setorial - GFS 

da SEDS no dia 10/06/14, visando o repasse de orientações a respeito das adequações necessárias nos 

Balancetes dos Fundos Municipais de Assistência Social.

O município de Mauá da Serra encaminhou o Balancete com antecedência à reunião.  Em análise  ao 

referido do documento foi possível constatar as adequações realizadas, por isso, não foi necessária a 

presença do município na reunião com o GFS/SEDS.

Os municípios de Tunas do Paraná e Nova Cantu compareceram à reunião com a Marcela Evangelista, 

chefe do GFS, a qual prestou as orientações necessárias. Os municípios se comprometeram em adequar 

as despesas e encaminhar os Balancetes até Agosto/2014.

Os municípios de Sertanópolis e Rosário do Ivaí não compareceram à reunião e também não justificaram 

ausência, no entanto, encaminharam os Balancetes para análise da Secretaria Executiva. Em análise aos 

referidos  documentos,  foi  possível  observar  que  os  municípios  ainda  possuem  despesas  alocadas 

indevidamente nos Balancetes.

A CIB/PR pactua pelo encerramento do Plano de Providências Habilitação para o município de 

Mauá da Serra e pelo envio de ofício aos outros 4 municípios que ainda possuem pendências no 

Palácio das Araucárias - Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n |Centro Cívico| |80530-915| |Curitiba| |Paraná| [41] 3210-2920 

www.cib.assistenciasocial.pr.gov.br



COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB/PR
MEMÓRIA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

Data: 15 de Julho de 2014
Horário: 13h30 as 17h30
Balancete  do  Fundo,  os  quais  deverão  ser  orientados  quanto  à  necessidade  da  referida 

adequação,  visando  não  ferir  o  Art.  30  da  LOAS  e  não  prejudicar  o  recebimento  de 

cofinanciamentos.

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

A Coordenadora da Gestão do SUAS, Tatiana Possa, apresentou as Ações do Plano Estadual de Assistência 

Social – PEAS referente à 2014-2015. A Coordenadora da Proteção Social Básica da SEDS, Gladys Tortato, 

relatou as ações da referida Coordenação no que tange às deliberações do CEAS (cofinanciamento do PAIF 

e Territórios da Juventude) e deliberações do CEDCA (Adolescentes Paranaenses), sendo que as ações do 

Programa Adolescentes  Paranaenses  estão  previstas  na  Tipificação  dos  Serviços.  A  representante  do 

município de Curitiba, Juciméri Silveira, salientou que não é atribuição da CIB pactuar ações deliberadas 

pelo CEDCA/PR, e no  que se refere às ações da Proteção Social Especial a mesma representante ainda 

questionou  as  possíveis  ações  de  cofinanciamento  para  a  regionalização  dos  equipamentos  da  PSE, 

diferenciando a proposta de atendimento municipalizado para regionalizado. Neste aspecto, o PEAS será 

revisado, visando esclarecer tais diferenciações.

Juciméri Silveira, ainda colocou a necessidade de contemplar no Plano o atendimento aos imigrantes e 

ações para o atendimento indígena. A Coordenadora da Unidade Técnica do Programa Família Paranaense, 

Alzenir  Santos,  orientou que no âmbito  do Programa Família  Paranaense,  existe  a discussão sobre a 

necessidade de fortalecimento das comunidades indígenas, e o Estado do Paraná está articulando essa 

demanda de atendimento entre as Secretarias de Estados e demais Instituições. De acordo com tais 

colocações, a Coordenadora da Proteção Social Especial, Elenice Malzoni, incluirá no PEAS o atendimento 

aos imigrantes e aos indígenas, 

Após esclarecimentos e solicitações de correções no documento, a  CIB/PR pactuou pela aprovação 

das Ações do PEAS 2014-2015.

6 e 7. Serviço de Acolhimento de Adultos e Famílias e Serviço Regionalizado de Acolhimento de 

Crianças/Adolescentes/Jovens:

A Coordenadora da Proteção Social Especial, Elenice Malzoni, informou que os Aceites para o Serviço de 

Acolhimento  de  Adultos  e  Famílias  e  Serviço  Regionalizado  de  Acolhimento  de 

Crianças/Adolescentes/Jovens deverão ser encaminhados até o dia 30 de Julho de 2014 ao Ministério de 

Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome  –  MDS  e  para  isso,  é  necessário  pactuação  da  CIB  e 

deliberação do CEAS quanto encaminhamento dos Aceites.

A coordenadora ainda esclareceu que o Estado do Paraná aceitará 50 Metas tanto para o Serviço de 
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Acolhimento  de  Adultos  e  Famílias  quanto  para  o  Serviço  Regionalizado  de  Acolhimento  de 

Crianças/Adolescentes/Jovens.

A representante do município de Curitiba, Juciméri Silveira, ainda defendeu a necessidade do Estado do 

Paraná ampliar as Metas, visando qualificar o atendimento de acordo com a demanda existente nesta 

área.  A Coordenadora da Proteção Social  Especial,  Elenice Malzoni,  esclareceu que o Estado aceitará 

somente 50 metas neste primeiro momento, e antes do próximo Aceite do MDS, será realizado um estudo 

para averiguar a demanda e o aporte orçamentário para avaliar a possível ampliação das Metas no Estado 

do Paraná.

A CIB/PR pactua pelo encaminhamento dos Aceites ao MDS.

Inclusão de Pauta: Plano Municipal de Assistência Social – PMAS 2014:

A Coordenadora da Gestão do SUAS da SEDS, Tatiana Possa, informou que de todos os 9 municípios que 

não haviam preenchido o PMAS, 8 preecheram, e o município de Marialva colocou que não será possível  

elaborar o referido Instrumento neste momento.  Tendo em vista que  a elaboração do PMAS é uma 

exigência posta no Art. 30 da LOAS e que o descumprimento do referido Art. prejudica o recebimento de 

cofinanciamentos pelo município,  a CIB/PR pactua pela elaboração de um Plano de Providências 

para Marialva visando superar a referida pendência, bem como solicitar ao Conselho Estadual 

de Assistência Social – CEAS/PR, através da Comissão de Acompanhamento aos Conselhos, o 

acompanhamento do funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de 

Marialva.

Informes:

8.1 Resolução Ad Referendum n°02/2014 CEAS/PR e 8.3 Serviço de Calamidade Pública – Panorama:

O Coordenador suplente da CIB, Leandro Meller, relatou sobre a publicação da Resolução Ad Referendum n°02/2014 

CEAS/PR, a qual aprovou os parâmetros e critérios para transferências de recursos do cofinanciamento Estadual aos 

Municípios do Estado do Paraná, para a oferta  do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de 

Emergências, de acordo com as diretrizes do SUAS. Ele também salientou que o Serviço de Proteção em Situações de  

Calamidades Públicas e de Emergências constitui um dos serviços de proteção social especial de alta complexidade, 

que tem como finalidade promover apoio e proteção a famílias e indivíduos que por situações de emergência e/ou 

estado de calamidades públicas, que tenham ficado desalojados ou desabrigados pela calamidade ocasionada e que 

estejam em situação de vulnerabilidade ou risco pessoal. Semanalmente, esté sendo feito acompanhamento da SEDS 

aos municípios que decretaram a calamidade púiblica.

8.2 Aceites:  PAEFI Regionalizado: A Coordenadora da CPSE, Elenice Malzoni, lembrou o membros que o referido  

assunto já havia sido submetido à pactuação da CIB/PR e que o prazo para o Aceite será até 30 de Julho de 2014.
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8.4 Renovação de Contratos Emergenciais – Acolhimento Institucional de Pessoas com deficiência, transferidas da 

Entidade Social Pe João Ceconello para outras Entidades Sociais:

A Coordenadora da Proteção Social Especial, Elenice Malzoni,informou que os contratos não são mais emergenciais e 

sim, permanentes. Os acolhidos estão bem adaptados aos novos locais de acolhimento e a Secretaria de Estado da 

Saúde – SESA está trabalhando conjuntamente com a SEDS nesta ação.

8.5  Encontro  com  os  Escritórios  Regionais  –  CPSE  (Plano  Municipal  SINASE/Plano  Municipal  SINASE/Plano  de 

Acolhimento:

A Coordenadora da Proteção Social Especial, 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;o FIA está financiado à Assessoria aos municípios para a elaboração do Plano através 

das Universidades Estaduais.

No que se refere à elaboração do Plano Municipal de Acolhimento Institucional, não foi possível realizar 

parceria  com  as  Universidades,  assim,  os  Escritórios  Regionais  da  SEDS  deverão  prestar  o  apoio 

necessário aos municípios para a elaboração do referido instrumento, nos 107 municípios contemplados 

pela expansão qualificada e reordenamento dos serviços.

8.6 Abertura Credenciamento Residência Inclusiva Estadual:

A Coordenadora da Proteção Social Especial, Elenice Malzoni, informou que o Edital está em fase de elaboração para o 

credenciamento das Entidades.

8.7Classificação dos municípios habilitados para a Expansão de CRAS 2014:

A Coordenação de Proteção Social Básica - CPSB da SEDS informou que será aprensentada na próxima reunião do 

CEAS/PR  a  hierarquização  dos  municípios,  habilitados  por  meio  da  Deliberação  n°036/2014  CEAS/PR,  para  a 

construção dos CRAS.

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

A CPSB informou que, tendo em vista que o Sistema apresentou dificuldades de acesso, o MDS prorrogou o prazo 

para preenchimento até o dia 16 de Junho de 2014, que o mesmo continua disponível para acesso de forma contínua.

8.9 Apresentação dos dados do CENSO SUAS 2013 - Situação dos CRAS no Estado do Paraná:

A CPSB orientou que a Resolução n°021/2013 CIT pactuou pelos procedimentos e responsabilidades para adequação 

do funcionamento dos CRAS após o término do período de adaptação gradativa aos padrões do SUAS, instituído pela 

Resolução  nº  05,  de  3  de  maio  de  2010  CIT.  Será  considerado  o  CRAS,  que  permanecerá  no  processo  de 
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aperfeiçoamento  gradativo,  aquele  que  demonstrar  ao  menos  uma  das  situações  a  seguir:  I  -  não  realiza 

acompanhamento familiar e visita domiciliar; II - apresenta funcionamento inferior a 40 horas por semana; III -  

possui espaço para atendimento inferior a duas salas de atendimento; IV - não atende ao quantitativo e perfil dos 

profissionais que compõe a equipe de referência; V - compartilha espaço com Associação Comunitária, Organização 

Não Governamental-ONG, Entidade privada, Conselhos, Órgãos Públicos ou Unidades Públicas Estatais;  § 1º - Para 

avaliação do quantitativo e perfil dos profissionais que compõe a equipe técnica de referência, a que se refere o inciso 

IV deste artigo, considerar-se-á o porte populacional, de acordo com o que segue: I - pequeno porte I: 2 profissionais 

de nível superior; II - pequeno porte II: 3 profissionais, sendo 2 com nível superior; III - médio porte, grande porte e 

metrópole: 5 profissionais, sendo 3 com nível superior.

8.10 Decreto Estadual 11.346/14:

A Coordenadora da Unidade Técnica do Programa Família Paranaense, Alzenir Santos, informou sobre a publicação do 

Decreto Estadual n°11.346/2014 o qual reajustou o valor do Benefício Renda Família Paranaense.

8.11 Entrega de cartões pactuados Bolsa Família/Renda Familia Paranaense:

A Coordenadora da Unidade Técnica do Programa Família Paranaense, Alzenir Santos, informou que os cartões foram 

entregues às famílias. Desta forma, diminuiu significativamente o número de famílias que não estavam sacando o 

Benefício.

8.12 Informes CEAS/PR:

 - Posse dos Conselheiros da Sociedade Civil, biênio 2014-2016, do CEAS/PR.

A Secretária Executiva do CEAS/PR, Helena Navarro Gimenez, informou que os conselheiros do CEAS/PR 2014-2016 

serão empossados no dia 17/07/14 na SEDS. Lembrou, que tais conselheiros foram eleitos através do processo 

eleitoral desencadeado pela Deliberação n°001/2014 CEAS/PR

Inclusão de Informe: Reunião descentralizada do COEGEMAS:

O Presidente do COGMAS, José Roberto Zanchi, informou que a próxima reunião descentralizada do COEGEMAS será 

realizada no município de Pitanga no dia 29/07/14.

O Presidente ainda salientou que o CONGEMAS encaminhou ofício aos Deputados Federais e Estaduais solicitando a 

alteração da LOAS, visando incluir a representação dos Colegiados. Tal procedimento, institucionalizará os Colegiados 

nos Estados, com a devida independência física e financeira.
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