
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB/PR
MEMÓRIA

Data: 25 de Novembro de 2014
Horário: 13h30 as 17h30

Participantes

Membros:

SEDS COGEMAS

Letícia Codagnone Ferreira Raymundo (Coordenadora - 
Titular)

Mariangela Broch da Costa – Maria Helena (Titular)

Elenice Malzoni (Titular) Claudia Peluso – Morretes (Titular)

Gladys Tortato (Titular)

Michele Cristina Ribeiro (Suplente)

Ricardo Michelli (Suplente Gladys)

Tatiana Possa (Titular)

Membros da Secretaria Executiva:

Helena Navarro Gimenez– Secretária Executiva CIB/PR

Rosane Maciel – Membro SEDS

Maria Leonor Zanella – Membro SEDS

Sionara de Paula – Membro SEDS

Pauta:

1. Aprovação da pauta da reunião;
2. Aprovação da memória da reunião ordinária da CIB/PR do dia 28/10/14;
3. Informes da Secretaria Executiva da CIB/PR;
4. Relato da Câmara Técnica Regionalização;
5. Pactuação e/ou repactuação da Regionalização da Média e Alta Complexidade;
6. Calendário de reuniões da CIB/PR para o ano de 2015.     
7. Informes:
7.1 Informes Gerais COGEMAS.
7.2 Pactuações do PRONATEC 2015.
7.3 Processo de implementação da Resolução nº 21/2013 CIT no Estado do Paraná;
7.4 Webconferência do Benefício de Prestação Continuada.

Abertura:
A  Coordenadora  da  CIB/PR  e  Secretária  de  Estado  da  Família  e  Desenvolvimento  Social,  Letícia 

Codagnone Ferreira Raymundo, após identificada a ausência de quórum1 para a realização da reunião ordinária da 

CIB/PR do dia 25 de Novembro de 2014, sugeriu duas propostas de encaminhamentos, uma vez que esta reunião 

pactuaria ações importantes dos Serviços de Proteção Social Especial - Média e Alta Complexidade, os quais possuem 

prazo de pactuação pelas Comissões Intergestores Bipartite determinado pela Comissão Intergestores Tripartite – CIT.

Assim, a Coordenadora propôs a realização de uma reunião extraordinária da CIB/PR no dia 04 de 

1 O Regimento Interno da CIB/PR, Art. 14 parágrafo 3º dispõe que “o quorum mínimo exigido para a realização de reuniões 
ordinárias, pactuações e negociações do Plenário é de 7 (sete) membros, assegurada a presença de no mínimo 3 (três) membros 
representantes do Órgão Gestor Estadual da Assistência Social e 3 (três) membros representantes do COGEMAS/PR, na condição de 
titulares”. 
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dezembro de 2014, no período da manhã, ou o encaminhamento de Ofício da CIB/PR à CIT solicitando prorrogação de 

prazo para o envio da indicação dos municípios que serão beneficiados pelo PAEFI Municipal, bem como para envio do 

desenho da Regionalização da Alta Complexidade e do Plano de Acompanhamento/Reordenamento.

A Coordenadora da Proteção Social Especial da SEDS e Membro da CIB/PR, Elenice Malzoni, sugeriu 

apenas a solicitação à CIT para a ampliação do prazo para a pactuação dos encaminhamentos relativos aos Serviços 

de Média e Alta Complexidade na CIB/PR, sendo que o referido assunto poderá ser tratado ainda na reunião de 

fevereiro da CIB/PR, com proposta para ser realizada no dia 03 de Fevereiro de 2015.

Desta forma, ficou acordado o encaminhamento de ofício da CIB/PR à CIT solicitando a prorrogação de 

prazo para o envio da relação dos municípios que serão contemplados com o PAEFI Municipal, bem como para o envio  

do desenho da Regionalização e Plano de Acompanhamento/Reordenamento. No entanto, caso a CIT não aprove esta 

ampliação, a CIB/PR deverá se reunir extraordinariamente ainda no mês de dezembro para pactuação do referido 

assunto.

Na sequência, a Coordenadora da CIB/PR solicitou à Secretaria Executiva a leitura dos Informes, bem 

como a apresentação da proposta de calendário da CIB/PR do ano de 2015 (à ser pautado novamente na reunião de  

fevereiro/2015 para aprovação dos membros).

Informes da Secretaria Executiva:

O Sr. Darci Gris, gestor do município de Palotina e integrante da Secretaria Executiva da CIB/PR, justificou ausência 

na reunião por conta de compromissos de trabalho.  A Sra. Marcia Fruet, gestora do município de Curitiba e membro  

da CIB/PR, e sua suplente Juciméri Isolda Silveira, justificaram ausência na reunião da CIB, tendo em vista as suas 

participações na Reunião da Comissão Intersetorial de Acompanhamento ao SINASE, em Brasília.

O Sr. José Roberto Zanchi, Presidente do COGEMAS e membro titular da CIB/PR, justificou ausência na reunião por  

conta de compromissos de trabalho no município de Araucária. A gestora do município de Andirá, Ana Lúcia Xavier e  

membro da CIB/PR, justificou ausência na reunião da CIB por conta de compromissos de trabalho. O Coordenador 

suplente da CIB/PR, Leandro Nunes Meller, justificou ausência na reunião por conta de uma agenda de trabalho no 

município de Missal.

Calendário de reuniões da CIB/PR para o ano de 2015:

A Secretária Executiva da CIB/PR fez a leitura da proposta de calendário de reuniões da CIB/PR do ano de 2015: 

03/02/15, 28/04/15, 23/06/15, 25/08/15, 27/10/15, 24/11/15.
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